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สำรบัญ 
 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร  
 1. ชื่อหลักสูตร 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (ให้ระบุสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
5. ระบบการจัดการศึกษา 
6. แผนการศึกษา 
7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผูป้ระสานงานหลักสูตร 

 

ส่วนที่ 2 นิสิต/นักศกึษา  
 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2. แผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 
3. คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู ้

 

ส่วนที่ 3 คณาจารย์  
 1. ประธานหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าสาขาวิชา (อนาคตให้ใช้ค าเดียวกันกับของกระทรวงฯ) 
4. บุคลากรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ 
5. อัตราส่วนระหว่างอาจารยป์ระจ าต่อนักศึกษา 
6. แผนพัฒนาหลักสตูรและบุคลากรในระยะ 5 ป ี

 

ส่วนที่ 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองค์ความรู้  
 1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด (Curriculum Mapping) 

2. ตารางแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ความรู้ 
 

ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา  
 1. ห้องปฏิบัติการ 

1.1. บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การทดลอง 
1.2. โปรแกรมส าเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 

2. แหล่งบริการข้อมูลทางวชิาการ 
2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.2. สิ่งอ านวยความสะดวก 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ส่วนที่ 6 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก 1 เอกสาร/หนังสือที่สภาสถาบนัการศึกษาอนุมัติหลักสูตร 

ภาคผนวก 2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณท์ี่ผ่านการอนุมตัิ 
จากสภาสถาบนัการศึกษา 

ภาคผนวก 3 แผนการสอน (มคอ.3) (เฉพาะวชิาที่ขอเทียบองค์ความรู้) 
ภาคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ภาคผนวก 5   อ่ืนๆ  
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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569 
 

ส่วนที ่1 หลักสูตร 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

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

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเตม็ภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อย่อภำษำไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อเตม็ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng. (Environmental Engineering) 

 
3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 

วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำไทย : - 
วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำอังกฤษ : - 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมส าหรับการท างาน การแก้ปัญหา และการพัฒนา
ความรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและ
สังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม
และตลาดงานปัจจุบัน 

4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
วัตถุประสงค์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
4.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติ ท าหน้าที่

เป็นพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ    
4.2.2 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการในศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ดังกล่าวเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และเพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

4.2.3 มีความสนใจใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง 
ทันต่อความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยใีนศาสตร์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม พร้อมท้ังสามารถต่อยอดความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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4.2.4 มีสามารถในการคิดวิเคราะห์ ริเริ่มสร้างสรรค์งาน และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม    

4.2.5 มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้น า มนุษยสัมพันธ์ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการท างานเป็นหมู่คณะและเครือข่าย 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2.6 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ และ
การปฏิบัติงาน  

4.2.7 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4.2.8 มีแนวคิดและทักษะของการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม สามารถน าเสนอเพื่ออธิบายโครงการทางด้านธุรกิจและ

เข้าใจความรู้ในการประกอบอาชีพท่ีเป็นธุรกิจของตนเองได้ 
 
5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1. ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562 
หมวดที่ 1 ข้อ 6 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่  

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
ไม่มี 
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6. แผนกำรศึกษำ 
แผนกำรศึกษำท่ี 1 : แผนกำรศึกษำฝึกงำน (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6) 

ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

EN 001 200 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Statics  

EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
 Computer Programming   

EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
 Engineering Skills Development (ไม่นบัหน่วยกิต) 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I  

SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering I  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 
 General Physics Laboratory I  

SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Physics I  

รวม 16 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  
EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  
SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  
SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  
SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  
SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General of Physics laboratory II  
SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals Physics II  
รวม 20 
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ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN 112 602 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
 Fluid Mechanics  

EN 112 603 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล 1(0-3-2) 
 Fluid Mechanics Laboratory  

EN 612 001 เคมีส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Chemistry for Environmental Engineers  

EN 612 002 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Chemistry Laboratory for Environmental Engineers   

GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติส าหรับเอบีซีดี 3(2-2-5) 
 Computational & Statistical Thinking for ABCD  

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
 English III  

SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering III  

รวม 20 
 
ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  
EN 612 003 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Biology for Environmental Engineers  
EN 612 004 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 

 Biology Laboratory for Environmental Engineers   
EN 612 005 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Environmental Unit Operations  
GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  
LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  
SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineers  
รวม 19 
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ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  
EN 112 402 การส ารวจ 3(3-0-6) 

 Surveying  
EN 112 403 ปฏิบัติการส ารวจ 1(0-3-2) 

 Surveying Laboratory  
EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Design of Engineering Experiments  
EN 613 006 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 

 Environmental Unit Processes  
EN 613 007 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environmental Unit Operations and Processes Laboratory  
GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  
รวม 17 

 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Economy  
EN 613 008 พื้นฐานวิศวกรรมโยธาส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Basic Civil Engineering for Environmental Engineering  
EN 613 101 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 4(3-3-7) 

 Water Supply Engineering and Design  
EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Environmental System and Management  
EN 614 102 วิศวกรรมน้ าเสียและการออกแบบ 4(3-3-7) 

 Wastewater Engineering and Design  
รวม 17 

 
ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำพิเศษ 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 613 796 การฝึกงาน 1(0-3-1) 

 Practical training (ไม่นบัหน่วยกิต) 
รวม 1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
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กำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

EN 613 301 การจัดการขยะและเทคโนโลยี 4(3-3-7) 
 Solid Waste Management and Technology  

EN 614 201 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ 4(3-3-7) 
 Air Pollution Control and Design  

EN 614 402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Impact Assessment  

EN 614 501 การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 4(3-3-7) 
 Building Sanitation and Design  

EN 614 502 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Management  

EN 614 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Engineering Pre-project  

รวม 19 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 614 999 โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2(0-6-3) 

 Environmental Engineering Project  
EN XXX XXX วิชาเลือก 9 

 Elective Course  
XXX XXX วิชาเลือกเสรี 6 

 Free Elective  
รวม 17 

 
 

แผนกำรศึกษำท่ี 2 : แผนกำรศึกษำสหกิจศกึษำ (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6) 
ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 001 200 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Statics  
EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Programming  
EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1 

 Engineering Skills Development (ไม่นับหน่วยกิต) 
LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  
SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  
SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  
SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  
รวม 16 
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ปีกำรศึกษำท่ี 1 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Learning Skill Development  

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 
 Engineering Drawing    

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
 English II  

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Chemistry  

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 
 General Chemistry Laboratory  

SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 Calculus for Engineering II  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-2) 
 General of Physics laboratory II  

SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 3(3-0-6) 
 Fundamentals Physics II  

รวม 20 
 
ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  
EN 112 602 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Mechanics  
EN 112 603 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล 1(0-3-2) 

 Fluid Mechanics Laboratory  
EN 612 001 เคมีส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Chemistry for Environmental Engineers  
EN 612 002 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 

 Chemistry Laboratory for Environmental Engineers   
GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติส าหรับเอบีซีดี 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD  
LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  
SC 402 202 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  
รวม 20 
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ปีกำรศึกษำท่ี 2 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Materials  

EN 612 003 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Biology for Environmental Engineers  

EN 612 004 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Biology Laboratory for Environmental Engineers   

EN 612 005 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Unit Operations  

GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 ABCD for All Professions  

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
 English IV  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations for Engineers  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 
 Free Elective  

EN 002 101 การบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 Entrepreneurial Spirit Incubation  

รวม 22 
 

ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

EN 003 102 การเตรียมความพร้อมในการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
 Work Preparation and Continuing Self-Development  

EN 112 402 การส ารวจ 3(3-0-6) 
 Surveying  

EN 112 403 ปฏิบัติการส ารวจ 1(0-3-2) 
 Surveying Laboratory  

EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Design of Engineering Experiments  

EN 613 006 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Unit Processes  

EN 613 007 ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 1(0-3-2) 
 Environmental Unit Operations and Processes Laboratory  

GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving  

XXX XXX วิชาเลือกเสรี 3 
 Free Elective  

รวม 20  
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ปีกำรศึกษำท่ี 3 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Economy  

EN 613 008 พื้นฐานวิศวกรรมโยธาส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Basic Civil Engineering for Environmental Engineering  

EN 613 101 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 4(3-3-7) 
 Water Supply Engineering and Design  

EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 
 Environmental System and Management  

EN 614 102 วิศวกรรมน้ าเสียและการออกแบบ 4(3-3-7) 
 Wastewater Engineering and Design  

EN XXX XXX วิชาเลือก 3 
 Elective Course  

รวม 20  
 

ปีกำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

EN 613 301 การจัดการขยะและเทคโนโลยี 4(3-3-7) 
 Solid Waste Management and Technology  

EN 614 201 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ 4(3-3-7) 
 Air Pollution Control and Design  

EN 614 402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Impact Assessment  

EN 614 501 การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 4(3-3-7) 
 Building Sanitation and Design  

EN 614 502 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) 
 Hazardous Waste Management  

EN XXX XXX วิชาเลือก 3 
 Elective Course  

รวม 21  
 

กำรศึกษำท่ี 4 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

EN 614 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต 
 Cooperative Education in Environmental Engineering  

รวม 6  
 

7. กำรเทียบโอน/ยกเว้นรำยวิชำ 
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา ระดับ

ปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 6) และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรี ยน
ข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 7)  
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8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งที่

8/2564  เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 
 
9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งบริหำร (วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง พ.ศ 25xx - พ.ศ 25xx) 

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบด ี พ.ศ 2563 - พ.ศ 2567  
 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 นายพันวัตต์ พึง่สาย ประธานหลักสตูร 064-007-0770 phanphu@kku.ac.th 
2 นายธัญลักษณ์ ราษฏร์ภักด ี หัวหน้าสาขาวิชา/

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
080-469-2440 thunyaluk@kku.ac.th 

3 นางสาวปณิธาน จูฑาพร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 062-167-8688 panitju@kku.ac.th 
4 นายพนมชัย วีระยุทธศลิป ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 085-023-8875 wpanom@kku.ac.th 
5 นายชัชวาล อัยยาธิต ิ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 091-052-7253 chapiy@kku.ac.th 
6 นางปัทมา กาญจนพัฒ เจ้าหน้าท่ี 0610-024-5666 kpatta@kku.ac.th 
7 นางสาวเต็มศิริ เชื้อเอี่ยมพันธ ์ เจ้าหน้าท่ี 061-024-3888 temsch@kku.ac.th 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

1.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
1.2 ให้เป็นผู้มีคณุสมบัตติามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 3 ข้อ 13 

(เอกสารแนบท้ายหมายเลข 5) หรอืเป็นไปตามระเบียบที่ปรบัปรุงใหม่ 
1.3 เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเป็นผูม้ีคุณสมบตัิอื่นตามเกณฑ์คณุสมบัตผิู้มีสิทธิเข้า

ศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรระดบัปริญญาตรสีาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้า
ศึกษาในหลักสตูรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ 
 

2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 
 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 
ตำรำงที่ 1: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ตามข้อตกลง Washington Accord หรือ ตามข้อตกลง Sydney Accord) 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering 
Knowledge) 
- สามารถประยกุต์ใช้ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง
วิศวกรรม และความรู้ เฉพาะทางวิศวกรรม 
เพื่อการแก้ไขและหาค าตอบ ของปัญหา
ทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 

SC 201 005 เคมีทั่วไป  
 
 
 
 
SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
 
 
SC 401 206 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 1 
 
 
 
 
SC 401 207 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 2 
 
 
 
SC402 202 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 3 
 
 
 
 
SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธ์
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 1 
 
 
 
 
SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 2 
 
 
 
 
SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 
 
 
 
 
SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 
 

บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตร์เคมี ระบบการถ่ายโอน
อิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน ตาราง
ธาตุ และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) หรือ SC 
201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมีหลักมูล) 
 
พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต
เวกเตอร์ใน 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปร
เดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิงขั้ว จ านวนเชิงซ้อน อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ ปริพันธ์ขั้นแนะน า การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
 
เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปร
เดียว ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรมอนันต์ของจ านวนจริง อนุกรม
ก าลัง สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ขั้นแนะน า 
 
พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิ
ยูคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์
ในระบบต่างๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลง
ลาปลาซ และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
 
การวัดและวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุ้ม
นาฬิกาอย่างง่าย เครื่องชั่งความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของ
ของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของ
การขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้องในท่ออากาศ การทดลองของเมลด์ 
 
วีทสโตนบริดจ์ แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจร RC มัลติมิเตอร์ 
ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาว
โฟกัสของเลนส์ การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร์ วง
แหวนของนิวตัน 
 
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน 
การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์
ของของไหล ความร้อน และเทอร์โมไดนามิกส์ อันตรกิริยาความโน้ม
ถ่วง 
 
อันตรกิริยาทางไฟฟ้า อันตรกิริยาทางแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าสถิตและ
สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ขึ้นต่อเวลา กระแสไฟฟ้า
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
 
 
 
EN 001 200 สถิตยศาสตร์ 
 
 
 
EN 001 202 การเขียนแบบ
วิศวกรรม 
 
 
 
EN 001 203 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 
 
 
 
EN 112 602 กลศาสตร์ของไหล 
 
 
 
 
 
 
EN 112 603 ปฏิบัติการกลศาสตร์
ของไหล  
 
 
 
 
EN 612 003 ชีววิทยาส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 612 004 ปฏิบัติการชวีวิทยา
ส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 

และอิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศน
ศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม นิวเคลียสและรังสี
ฟิสิกส์เบื้องต้น   
 
แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงและแรงลัพธ์ สภาวะสมดุล การ
วิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรงเสียดทาน จุดศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต 
หลักการงานสมมติ และ พลศาสตร์เบื้องต้น 
 
ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพร่าง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย การให้
ขนาดและระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพช่วย
และแผ่นคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
เขียนแบบขั้นพื้นฐาน 
 
แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ แนวคิดของ
ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของ
ซอฟต์แวร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดการ
ประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ การ
ประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ การออกแบบและระเบียบวิธีการ
พัฒนาโปรแกรม แนวคิดการออกแบบจากบนลงล่าง ผังงานโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษา
ระดับสูง ชนิดข้อมูลพื้นฐาน การน าเข้าและการส่งออกข้อมูล 
โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน แถวล าดับ สายอักขระและแฟ้มข้อมูล 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง กระบวนการผลิต และการใช้งานวัสดุ
วิศวกรรมกลุ่มหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 
สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
 
คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล จุดศูนย์กลางของความดัน จุดศูนย์
เสถียร แรงที่ล าของไหลกระทาต่อแผ่นระนาบ แรงที่ล าของไหลกระท า
ต่อวัตถุรูปถ้วย มาตรเวนจูรี การไหลผ่านช่องเปิดขอบคม การไหลข้าม
ฝายสันคมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า การไหลข้ามฝายสันคมรูปสามเหลี่ยม การ
ทดลองของเรย์โนลด์ การสูญเสียพลังงานของการไหลในท่อ การ
สูญเสียพลังงานของการไหลผ่านอุปกรณ์ท่อ 
 
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของการไหล สมการ
ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม และสมการพลังงานของการไหลคงที่ 
ความคล้ายคลึงและการวิเคราะห์มิติ การไหลของของไหลผ่านท่อ การ
วัดการไหลของของไหล เครื่องจักรกลของไหลขั้นแนะนา แรงกระทา
ต่อวัตถุที่จมในการไหล 
 
หลักการชีววิทยา ระบบเกื้อกูลชีวิต ชีวเคมีของเซล และธรรมชาติของ
สารอินทรีย์ หลักการทางจุลชีววิทยา เอ็นไซม์ การเจริญเติบโต การ
ตาย การท าให้เกิดและใช้พลังงานในระบบชีววิทยา การประเมิน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้ดัชนีทางชีววิทยา จลนพลศาสตร์ และ
บทบาทของจุลินทรีย์ในการบ าบัดน้ าเสีย ระบบนิเวศวิทยา ห่วงโซ่
อาหาร การถ่ายโอนพลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในรายวิชา EN 612 003 ชีววิทยา
ส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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ตำมข้อตกลง Washington 
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN 612 001 เคมีส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 
 
 
EN 612 002 ปฏิบัติการเคมีส าหรับ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
EN 612 005 หน่วยปฏิบัติการทาง
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 613 006 หน่วยกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
EN 613 007 ปฏิบัติการของหน่วย
ปฏิบัติการและกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
EN 613 008 พื้นฐานวิศวกรรมโยธา
ส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
EN 614 102 วิศวกรรมน้ าเสียและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
 

หลักมูลของเคมีส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานเคมีทั่วไป  
เคมีกายภาพ เคมีสมดุล เคมีอินทรีย์ เทอร์โมไดนามิกส์ และ ลักษณะ
สมบัติของน้ าและน้ าเสียทางกายภาพและทางเคมี 
 
หลักการการวิเคราะห์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้
ข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์เพื่องานปฏิบัติ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
การเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง การตรวจวิเคราะห์น้ าและ
น้ าเสียทาง ห้องปฏิบัติการ 
 
 
การประยุกต์หน่วยปฏิบัติการเชิงกายภาพในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 
มูลฐานทางจลนศาสตร์และสมดุลเชิงมวล การสร้างตะกอนและการจับ
กลุ่มตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว การกรองโดยเม็ดตัวกลาง 
การกรองสุญญากาศ การเติมอากาศและการถ่ายโอนมวล การดูดซับ 
กระบวนการเยื่อกรอง อิเล็กโตรไดแอลิซีส ออสโมซีสผันกลับ การ
บ าบัดด้วยความร้อน การใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
 
หลักมูลของการวิเคราะห์กระบวนการ   ลักษณะทางชลศาสตร์ของถัง
ปฏิกิริยาแบบแบตช์ แบบการไหลตามกัน และแบบไหลต่อเนื่อง ถัง
ปฏิกิริยาแบบถังกวน การประยุกต์หน่วยกระบวนการทางเคมีและทาง
ชีวภาพในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย การท าให้เป็นกลาง การตกตะกอน
ไอออน การแลกเปลี่ยนไอออน การฆ่าเช้ือโรคแบบใช้สารเคมีและแบบ
แผ่รังสี กระบวนการสร้างและสลายจุลชีพ จลนพลศาสตร์ของระบบ
ชีวเคมี แบบจ าลองของถังปฏิกิริยาชีวเคมี ระบบการเติบโตแบบ
แขวนลอยและแบบเกาะติด 
 
ถังปฏิกิริยาแบบการไหลตามกันและแบบถังกวนต่อเนื่อง การแยก
ของแข็ง-ของเหลว การแยกของแข็ง-ก๊าซ การวิเคราะห์ขนาดคละของ
วัสดุด้วยตะแกรง การแยกด้วยตะแกรง การกรอง การตกตะกอน การ
ตกตะกอนผลึกทางเคมี การดูดซึม การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน 
การถ่ายโอนระหว่างของเหลวและก๊าซ การท าลายเช้ือโรคด้วยคลอรีน 
 
หน่วยแรงและความเครียด ความสัมพันธ์ของความเค้นและ 
ความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ แผนภาพแรงเฉือนและ โมเมนต์
ดัด การจ าแนกประเภทของดิน การส ารวจดิน น้ าในดินและค่าความ
ซึมผ่าน ก าลังรับน้ าหนักของดิน การบดอัดดิน พฤติกรรมพื้นฐานและ
คุณสมบัติเบื้องต้น เกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบวัสดุในงาน
วิศวกรรมโยธาต่าง ๆ วัฏจักรทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล
ปริมาณน้ าฝน การซึม น้ าใต้ดิน การไหลในล าน้ า การประยุกต์ใช้วิชา
อุทกวิทยา 
 
ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสียและการวัด ระบบเก็บ
รวบรวมน้ าเสีย  การออกแบบท่อน้ าเสียรวมและท่อแยก  เครื่องสูบ
และสถานีสูบ วัตถุประสงค์ในการบ าบัดน้ าเสีย และมาตรฐานน้ าทิ้ง  
การบ าบัดทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การฆ่าเชื้อโรค การ
บ าบัด และก าจัดสลัดจ์ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN 613 101 วิศวกรรมประปาและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
EN 614 201 การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการออกแบบ 
 
 
 
 
EN 613 301 การจัดการขยะและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
EN 614 502 การจัดการของเสีย
อันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 614 402 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 614 501 การสุขาภบิาลอาคาร
และการออกแบบ 
 
 
 
EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 

แหล่งก าเนิดน้ าเพื่อการประปา มาตรฐานน้ าดื่ม ความต้องการน้ า การ
ออกแบบองค์ประกอบส าหรับระบบประปา ระบบส่งน้ าดิบ ระบบการ
สูบน้ า กระบวนการผลิตน้ าผิวดิน ได้แก่ การสร้างตะกอน และการรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเช้ือโรค กระบวนการผลิตน้ า
ใต้ดิน  การก าจัดเหล็ก-แมงกานีส การก าจัดความกระด้าง และระบบ
จ่ายน้ า 
 
มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิด
ทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละอองที่ปล่อยออก การควบคุม
การปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การ
แพร่กระจายของมลสารในบรรยากาศ 
 
นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ แหล่งก าเนิด 
องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ การจั ดการ ณ 
แหล่งก าเนิด และการเก็บรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง 
เทคโนโลยีในการแปรรูป การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การลดที่
แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะ 
 
นิยาม แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชัก
ตัวอย่างและการวิเคราะห์  การประเมินความเส่ียง การจัดเก็บและการ
ขนส่ง  การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการบ าบัด ก าจัด 
และรีไซเคิลของเสียอันตราย  การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง  การ
คัดแยก  การบ าบัดทางเคมี การออกซิเดชั่น  รีดักชั่น  การท าให้เป็น
ของแข็งและมีเสถียรภาพ  การตกตะกอน  การสกัด  การเผา  การ
บ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออกซิจนและไม่ใช้ออกซิเจน การใช้
ซ้ าและการหมุนเวียนกลับมาใช้  การก าจัดด้วยการฝังกลบแบบ
ปลอดภัย  การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อนด้วยของเสียอันตราย 
 
นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การท านายและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 
หลักมูลการสุขาภิบาลอาคาร  กฎหมายและข้อบังคับ การออกแบบ
ระบบท่อน้ าประปา ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อระบายน้ าและท่อ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย   ระบบระบายน้ าฝน การบ าบัด
น้ าเสีย และการก าจัดขยะในอาคาร 
 
นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท า
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรและความ
รับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจประเมนิ 
กรณีศึกษา 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN 614 785 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างาน
ที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 16 
สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงาน
ทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 
 

2 กำรวิเครำะหป์ัญหำ (Problem 
Analysis) 
- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจยั สืบค้น และ
วิเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน 
เพื่อให้ได้ข้อสรุป ของปัญหาที่มีนัยส าคัญ 
โดยใช้ หลักการทาง คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ วิทยาการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

EN 614 102 วิศวกรรมน้ าเสียและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
EN 613 101 วิศวกรรมประปาและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
EN 614 201 การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการออกแบบ 
 
 
 
 
EN 613 301 การจัดการขยะและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
EN 614 502 การจัดการของเสีย
อันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 614 402 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสียและการวัด ระบบเก็บ
รวบรวมน้ าเสีย  การออกแบบท่อน้ าเสียรวมและท่อแยก  เครื่องสูบ
และสถานีสูบ วัตถุประสงค์ในการบ าบัดน้ าเสีย และมาตรฐานน้ าทิ้ง  
การบ าบัดทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การฆ่าเชื้อโรค การ
บ าบัด และก าจัดสลัดจ์ 
 
แหล่งก าเนิดน้ าเพื่อการประปา มาตรฐานน้ าดื่ม ความต้องการน้ า การ
ออกแบบองค์ประกอบส าหรับระบบประปา ระบบส่งน้ าดิบ ระบบการ
สูบน้ า กระบวนการผลิตน้ าผิวดิน ได้แก่ การสร้างตะกอน และการรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเช้ือโรค กระบวนการผลิตน้ า
ใต้ดิน  การก าจัดเหล็ก-แมงกานีส การก าจัดความกระด้าง และระบบ
จ่ายน้ า 
 
มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิด
ทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละอองที่ปล่อยออก การควบคุม
การปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การ
แพร่กระจายของมลสารในบรรยากาศ 
 
นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ แหล่งก าเนิด 
องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ การจัดการ ณ 
แหล่งก าเนิด และการเก็บรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง 
เทคโนโลยีในการแปรรูป การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การลดที่
แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะ 
 
นิยาม แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชัก
ตัวอย่างและการวิเคราะห์  การประเมินความเส่ียง การจัดเก็บและการ
ขนส่ง  การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการบ าบัด ก าจัด 
และรีไซเคิลของเสียอันตราย  การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง  การ
คัดแยก  การบ าบัดทางเคมี การออกซิเดชั่น  รีดักชั่น  การท าให้เป็น
ของแข็งและมีเสถียรภาพ  การตกตะกอน  การสกัด  การเผา  การ
บ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออกซิจนและไม่ใช้ออกซิเจน การใช้
ซ้ าและการหมุนเวียนกลับมาใช้  การก าจัดด้วยการฝังกลบแบบ
ปลอดภัย  การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อนด้วยของเสียอันตราย 
 
นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การท านายและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 



- 18 - 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN 614 501 การสุขาภบิาลอาคาร
และการออกแบบ 
 
 
 
EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 

 GE362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และ
การแก้ปญัหา 
 
 

EN 614 785 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

EN 614 998 โครงการวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

หลักมูลการสุขาภิบาลอาคาร  กฎหมายและข้อบังคับ การออกแบบ
ระบบท่อน้ าประปา ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อระบายน้ าและท่อ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย   ระบบระบายน้ าฝน การบ าบัด
น้ าเสีย และการก าจัดขยะในอาคาร 
 
นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท า
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรและความ
รับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจประเมนิ 
กรณีศึกษา 
 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหา
ข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิง
สร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ส าหรับการแก้ปัญหา 
 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างาน
ที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 16 
สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงาน
ทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 
 
นักศึกษาจะต้องด าเนินโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต่อจากการ
เตรียมงานโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในชั้นสุดท้ายจะต้องจัดท า
และน าเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ์ 
 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของ
ปัญหำ  
(Design/Development of 
Solutions) 
- สามารถพัฒนาหาค าตอบของปัญหาทาง 
วิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบ 
ชิ้นงาน หรือกระบวนการ ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม กับขอ้พิจารณาทางด้าน
สาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

EN 001 202 การเขียนแบบ
วิศวกรรม 
 
 
 
EN 614 102 วิศวกรรมน้ าเสียและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
EN 613 101 วิศวกรรมประปาและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพร่าง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย การให้
ขนาดและระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพช่วย
และแผ่นคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
เขียนแบบขั้นพื้นฐาน 
 
ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสียและการวัด ระบบเก็บ
รวบรวมน้ าเสีย  การออกแบบท่อน้ าเสียรวมและท่อแยก  เครื่องสูบ
และสถานีสูบ วัตถุประสงค์ในการบ าบัดน้ าเสีย และมาตรฐานน้ าทิ้ง  
การบ าบัดทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การฆ่าเชื้อโรค การ
บ าบัด และก าจัดสลัดจ์ 
 
แหล่งก าเนิดน้ าเพื่อการประปา มาตรฐานน้ าดื่ม ความต้องการน้ า การ
ออกแบบองค์ประกอบส าหรับระบบประปา ระบบส่งน้ าดิบ ระบบการ
สูบน้ า กระบวนการผลิตน้ าผิวดิน ได้แก่ การสร้างตะกอน และการรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเช้ือโรค กระบวนการผลิตน้ า
ใต้ดิน  การก าจัดเหล็ก-แมงกานีส การก าจัดความกระด้าง และระบบ
จ่ายน้ า 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN 614 201 การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการออกแบบ 
 
 
 
 
EN 613 301 การจัดการขยะและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
EN 614 502 การจัดการของเสีย
อันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 614 402 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 614 501 การสุขาภบิาลอาคาร
และการออกแบบ 
 
 
 
EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
EN 414 106 การออกแบบการ
ทดลองทางวิศวกรรม 
 
 
 
 
 

มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิด
ทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละอองที่ปล่อยออก การควบคุม
การปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การ
แพร่กระจายของมลสารในบรรยากาศ 
 
นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ แหล่งก าเนิด 
องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ กา รจัดการ ณ 
แหล่งก าเนิด และการเก็บรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง 
เทคโนโลยีในการแปรรูป การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การลดที่
แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะ 
 
นิยาม แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชัก
ตัวอย่างและการวิเคราะห์  การประเมินความเส่ียง การจัดเก็บและการ
ขนส่ง  การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการบ าบัด ก าจัด 
และรีไซเคิลของเสียอันตราย  การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง  การ
คัดแยก  การบ าบัดทางเคมี การออกซิเดชั่น  รีดักชั่น  การท าให้เป็น
ของแข็งและมีเสถียรภาพ  การตกตะกอน  การสกัด  การเผา  การ
บ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออกซิจนและไม่ใช้ออกซิเจน การใช้
ซ้ าและการหมุนเวียนกลับมาใช้  การก าจัดด้วยการฝังกลบแบบ
ปลอดภัย  การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อนด้วยของเสียอันตราย 
 
นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การท านายและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 
หลักมูลการสุขาภิบาลอาคาร  กฎหมายและข้อบังคับ การออกแบบ
ระบบท่อน้ าประปา ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อระบายน้ าและท่อ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย   ระบบระบายน้ าฝน การบ าบัด
น้ าเสีย และการก าจัดขยะในอาคาร 
 
นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท า
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรและความ
รับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจประเมนิ 
กรณีศึกษา 
 
สถิติขั้นแนะน า การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมขั้นแนะน า  
การทดลองที่มีปัจจัยเชิงเด่ียว   การออกแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์  จัตุรัส
ละตินและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง  การทดลองแบบแฟคตอเรียล  
การออกแบบเศษส่วนแฟคตอเรียล  การถดถอยเชิงเส้นและระเบียบวธิี
พื้นผิวผลตอบสนองขั้นแนะน า 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและ
เชิงสถิติส าหรับเอบีซีดี 
 
 
 
 
GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์
และการแก้ปัญหา 
 
 
 
EN 614 785 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 614 998 โครงการวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติส าหรับการแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา หลักการสร้างขั้นตอนวิธีและโมเดล 
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม
และกระบวนการแก้ปัญหา การประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ
แก้ปัญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ การน าเสนอ 
 
หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหา
ข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิง
สร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ส าหรับการแก้ปัญหา 
 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างาน
ที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 16 
สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงาน
ทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 
 
นักศึกษาจะต้องด าเนินโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต่อจากการ
เตรียมงานโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในชั้นสุดท้ายจะต้องจัดท า
และน าเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ์ 
 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สามารถด าเนินการสืบค้นเพื่อหาค าตอบ
ของ ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้จากงานวิจยัและวิธกีารวจิัย รวมถึง 
การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห ์และ
การแปลความหมายของข้อมูล  
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ 
เช่ือถือได ้

EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
EN 614 402 การประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 614 998 การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
EN 614 998 โครงการวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
 
 
GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุก
วิชาชีพ 
 
 

นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท า
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรและความ
รับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจประเมนิ 
กรณีศึกษา 
 
นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การท านายและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 
เลือกหัวข้องานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ ศึกษาวิธีท าโครงการ วัตถุประสงค์ แผนงานและขั้นตอน
ด าเนินงาน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงาน น าเสนอ
โครงการและสอบปากเปล่า 
 
นักศึกษาจะต้องด าเนินโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต่อจากการ
เตรียมงานโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในชั้นสุดท้ายจะต้องจัดท า
และน าเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ์ 
 
แนะน าเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการจัดการข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การรักษาความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สกุลเงินดิจิทัล
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
 
 
EN 001 100 การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
EN 614 785 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 414 106 การออกแบบการ
ทดลองทางวิศวกรรม 
 
 

ขั้นแนะน า บล็อกเชนขั้นแนะน า สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะน า ตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
 
ลักษณะพื้นฐานของการท างาน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรู้ ระบบการจัดการคุณภาพในองค์กร หลักการความปลอดภัย 
ทักษะการตั้งค าถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะความคิดสร้างสรรค์ 
ไคเซนในการศึกษา ทักษะการท างานเป็นทีม เทคนิคการน า เสนอ
ผลงาน ทักษะการแก้ไขปัญหา 
 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างาน
ที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 16 
สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงาน
ทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 
 
สถิติขั้นแนะน า การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมขั้นแนะน า  
การทดลองที่มีปัจจัยเชิงเดี่ยว การออกแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ จัตุรัส
ละตินและการออกแบบที่เกี่ยวข้อง การทดลองแบบแฟคตอเรียล การ
ออกแบบเศษส่วนแฟคตอเรียล การถดถอยเชิงเส้นและระเบียบวิธี
พื้นผิวผลตอบสนองขั้นแนะน า 
 

5 กำรใช้เครื่องมือทันสมัย (Modern Tool 
Usage) 
- สามารถสรา้ง เลือกใช้ เทคนิควิธ ี
ทรัพยากร และ ใช้เครื่องมือทันสมัยทาง
วิศวกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึง
การพยากรณ์ การท าแบบจ าลองของงานทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนที่ เข้าใจถึงข้อจ ากัดของ
เครื่องมือต่างๆ 

EN 612 002 ปฏิบัติการเคมีส าหรับ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
EN 613 007 ปฏิบัติการของหน่วย
ปฏิบัติการและกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
EN 112 402 การส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
EN 112 403 ปฏิบัติการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการการวิเคราะห ์วธิีการตรวจวิเคราะห์ และการประยกุต์ใช้
ข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์เพือ่งานปฏิบัติทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
การเก็บตัวอย่างและการเก็บรกัษาตวัอย่าง การตรวจวิเคราะห์น้ าและ
น้ าเสียทางห้องปฏบิัติการ 
 
ถังปฏิกิริยาแบบการไหลตามกันและแบบถังกวนต่อเนื่อง การแยก
ของแข็ง-ของเหลว การแยกของแข็ง-ก๊าซ การวิเคราะห์ขนาดคละของ
วัสดุด้วยตะแกรง การแยกด้วยตะแกรง การกรอง การตกตะกอน การ
ตกตะกอนผลึกทางเคมี การดูดซึม การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน 
การถ่ายโอนระหว่างของเหลวและก๊าซ การท าลายเช้ือโรคด้วยคลอรีน 
 
ความรู้เบื้องต้นในงานส ารวจ งานสนามขั้นพื้นฐาน การท าระดับ หลัก
และการประยุกต์ใช้กล้องทีโอโดไลท์และกล้องส ารวจแบบประมวลผล 
ระยะทางและการวัดทิศทาง ค่าคลาดเคลื่อนในงานรังวัด ค่า
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การแก้ไขข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหา
อาซิมัธอย่างละเอียด วงรอบอย่างละเอียดและการปรับแก้ ระบบพิกัด
ระนาบ การท าระดับอย่างละเอียด สเตเดีย การส ารวจภูมิประเทศ 
การเขียนแผนที่ 
 
การใช้สมุดสนาม เลขนัยสาคัญ การวัดระยะทางโดยการเดินนับก้าว 
การทาแผนที่ทางราบด้วยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกล้องระดับโดย
วิธี 2 หมุด การหาค่าผลต่างระดับ การหาค่าระดับตามทางยาวและ
ทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมดิ่งด้วยกล้องส ารวจแบบประมวลผล 
การท าวงรอบโดยใช้กล้องส ารวจแบบประมวลผล การวางหมุดควบคุม
ด้วยวิธีการเล็งสกัดตรง การวางหมุดควบคุมด้วยวิธีเล็งสกัดย้อน การ
หาอาซิมุทอย่างละเอียดด้วยจีเอ็นเอสเอส การท าแผนที่ภูมิประเทศ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
 
 
GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและ
เชิงสถิติส าหรับเอบีซีดี 
 
 
 
 
GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุก
วิชาชีพ 
 
 
 
 
EN 001 203 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 001 205 การพัฒนาทักษะทาง
วิศวกรรม 
 
 
 
EN 614 102 วิศวกรรมน้ าเสียและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
EN 613 101 วิศวกรรมประปาและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
EN 614 201 การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการออกแบบ 
 
 

โดยสเตเดีย การทาแผนที่ภูมิประเทศโดยใช้กล้องสารวจแบบ
ประมวลผล 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติส าหรับการแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา หลักการสร้างขั้นตอนวิธีและโมเดล 
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม
และกระบวนการแก้ปัญหา การประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ
แก้ปัญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ การน าเสนอ 
 
แนะน าเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการจัดการข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การรักษาความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สกุลเงินดิจิทัล
ขั้นแนะน า บล็อกเชนขั้นแนะน า สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะน า ตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
 
แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ แนวคิดของ
ระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของ
ซอฟต์แวร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดการ
ประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การแปลงข้อมูลเป็นสารสนเทศ การ
ประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ การออกแบบและระเบียบวิธีการ
พัฒนาโปรแกรม แนวคิดการออกแบบจากบนลงล่าง ผังงานโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษา
ระดับสูง ชนิดข้อมูลหลักมูลพื้นฐาน การน าเข้าและการส่งออกข้อมูล 
โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน แถวล าดับ สายอักขระ และแฟ้มข้อมูล 
 
การคิดเชิงออกแบบ การระบุความต้องการ การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์
อันตราย การสร้างข้อมูลจ าเพาะ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ การ
ออกแบบแนวความคิด การออกแบบต้นแบบและการตรวจสอบ           
 
แหล่งก าเนิดน้ าเพื่อการประปา มาตรฐานน้ าดื่ม ความต้องการน้ า การ
ออกแบบองค์ประกอบส าหรับระบบประปา ระบบส่งน้ าดิบ ระบบการ
สูบน้ า กระบวนการผลิตน้ าผิวดิน ได้แก่ การสร้างตะกอน และการรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเช้ือโรค กระบวนการผลิตน้ า
ใต้ดิน  การก าจัดเหล็ก-แมงกานีส การก าจัดความกระด้าง และระบบ
จ่ายน้ า 
 
มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิด
ทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละอองที่ปล่อยออก การควบคุม
การปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การ
แพร่กระจายของมลสารในบรรยากาศ 
 
มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิด
ทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละอองที่ปล่อยออก การควบคุม
การปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การ
แพร่กระจายของมลสารในบรรยากาศ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and 
Society) 
- สามารถใช้เหตุและผลจากหลักการและ
ความรู้ที่ ได้รับ มาประเมินประเด็นและ
ผลกระทบต่างๆ ทางสังคม ชีวอนามัย 
ความปลอดภยั กฎหมาย และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวพันกับการปฏิบัตวิิชาชพีวิศวกรรม 

GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุก
วิชาชีพ 
 
 
 
 
EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
EN 614 402 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

แนะน าเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการจัดการข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การรักษาความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สกุลเงินดิจิทัล
ขั้นแนะน า บล็อกเชนขั้นแนะน า สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะน า ตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
 
นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท า
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรและความ
รับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจประเมนิ 
กรณีศึกษา 
 
นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การท านายและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน 
(Environment and Sustainability) 
- สามารถเขา้ใจผลกระทบของค าตอบของ
ปัญหางานทางวิศวกรรมในบริบทของสงัคม
และสิ่งแวดล้อม และสามารถแสดงความรู้
และความจ าเป็นของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
EN 614 402 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 003 102 การเตรียมความพร้อม
ในการท างานและการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท า
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรและความ
รับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจประเมนิ 
กรณีศึกษา 
 
นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การท านายและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ องค์การและการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษ์และการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่ การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า 
 

8 จรรยำบรรณวชิำชีพ (Ethics) 
- สามารถใชห้ลักการทางจรรยาบรรณและ
มีส านึก รับผิดชอบตอ่มาตรฐานการปฏบิัติ
วิชาชีพวิศวกรรม 

EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ 
 
 
 
 

นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนานโยบายสิ่ งแวดล้อม การวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท า
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรและความ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
 
 
EN 614 402 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 003 102 การเตรียมความพร้อม
ในการท างานและการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
EN 614 102 วิศวกรรมน้ าเสียและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
EN 613 101 วิศวกรรมประปาและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
EN 614 201 การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการออกแบบ 
 
 
 
 
EN 613 301 การจัดการขยะและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
EN 614 502 การจัดการของเสีย
อันตราย 
 
 
 
 

รับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจประเมนิ 
กรณีศึกษา 
 
นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การท านายและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ องค์การและการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษ์และการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่ การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า 
 
ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสียและการวัด ระบบเก็บ
รวบรวมน้ าเสีย  การออกแบบท่อน้ าเสียรวมและท่อแยก  เครื่องสูบ
และสถานีสูบ วัตถุประสงค์ในการบ าบัดน้ าเสีย และมาตรฐานน้ าทิ้ง  
การบ าบัดทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การฆ่าเชื้อโรค การ
บ าบัด และก าจัดสลัดจ์ 
 
แหล่งก าเนิดน้ าเพื่อการประปา มาตรฐานน้ าดื่ม ความต้องการน้ า การ
ออกแบบองค์ประกอบส าหรับระบบประปา ระบบส่งน้ าดิบ ระบบการ
สูบน้ า กระบวนการผลิตน้ าผิวดิน ได้แก่ การสร้างตะกอน และการรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเช้ือโรค กระบวนการผลิตน้ า
ใต้ดิน  การก าจัดเหล็ก-แมงกานีส การก าจัดความกระด้าง และระบบ
จ่ายน้ า 
 
มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิด
ทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละอองที่ปล่อยออก การควบคุม
การปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การ
แพร่กระจายของมลสารในบรรยากาศ 
 
นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ  แหล่งก าเนิด 
องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ การจัดการ ณ 
แหล่งก าเนิด และการเก็บรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง 
เทคโนโลยีในการแปรรูป การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การลดที่
แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะ 
 
นิยาม แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชัก
ตัวอย่างและการวิเคราะห์  การประเมินความเส่ียง การจัดเก็บและการ
ขนส่ง  การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการบ าบัด ก าจัด 
และรีไซเคิลของเสียอันตราย  การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง  การ
คัดแยก  การบ าบัดทางเคมี การออกซิเดชั่น  รีดักชั่น  การท าให้เป็น
ของแข็งและมีเสถียรภาพ  การตกตะกอน  การสกัด  การเผา  การ
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

 
 
 
 
EN 614 501 การสุขาภบิาลอาคาร
และการออกแบบ 
 
 
 
EN 614 785 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

บ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออกซิจนและไม่ใช้ออกซิเจน การใช้
ซ้ าและการหมุนเวียนกลับมาใช้  การก าจัดด้วยการฝังกลบแบบ
ปลอดภัย  การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อนด้วยของเสียอันตราย 
 
หลักมูลการสุขาภิบาลอาคาร  กฎหมายและข้อบังคับ การออกแบบ
ระบบท่อน้ าประปา ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อระบายน้ าและท่อ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย   ระบบระบายน้ าฝน การบ าบัด
น้ าเสีย และการก าจัดขยะในอาคาร 
 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างาน
ที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 16 
สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงาน
ทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 
 

9 กำรท ำงำนเดี่ยวและท ำงำนเป็นทีม 
(Individual and Team work) 
- ท าหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านการ ท างานเด่ียว และการท างานใน
ฐานะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น าทีมที่มีความ
หลากหลายของสาขาวิชาชีพ 

EN 614 998 การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
EN 614 998 โครงการวิศวกรรม
สิ่งแวดลอ้ม 
 
 
EN 002 101 การบ่มเพาะจิต
วิญญาณผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 003 102 การเตรียมความพร้อม
ในการท างานและการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

เลือกหัวข้องานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ ศึกษาวิธีท าโครงการ วัตถุประสงค์ แผนงานและขั้นตอน
ด าเนินงาน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงาน น าเสนอ
โครงการและสอบปากเปล่า 
 
นักศึกษาจะต้องด าเนินโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต่อจากการ
เตรียมงานโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในชั้นสุดท้ายจะต้องจัดท า
และน าเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ์ 
 
กระบวนการบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ การประเมินศักยภาพ
ของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ดี  
หลักการพัฒนาสร้างเสริมค่านิยมที่ดีในการท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี หลักการสร้างแรงจูงใจภายในและความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสร้างทัศนคติและการคิดเชิงบวก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หลักมนุษยสัมพันธ์และการท างาน
เป็นทีม การสร้างเสริมภาวะผู้น า หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการท างาน หลักในการประกอบการที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเคล็ดลับสู่
ความส าเร็จของผู้ประกอบการ องค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
เบื้องต้นและหลักการให้บริการที่เป็นเลิศ องค์ความรู้เบื้องต้นในการ
เขียนแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การวางแผนด้านการตลาด 
การฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในแต่ละด้าน 
 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ องค์การและการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษ์และการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่ การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN 614 402 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
EN 614 785 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การท านายและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างาน
ที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 16 
สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงาน
ทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สามารถสือ่สารงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนกับ
กลุ่มผู้ ปฏิบัตวิิชาชพีวิศวกรรมและสังคม
โดยรวมได้อยา่ง มีประสิทธิผล อาท ิ
สามารถอ่านและเขียนรายงาน ทาง
วิศวกรรมและเตรียมเอกสารการออกแบบ
งาน วิศวกรรมได้อยา่งมีประสิทธิผล 
สามารถน าเสนอ สามารถให้และรับ
ค าแนะน างานได้อยา่งชัดเจน 

EN 614 998 การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
EN 614 998 โครงการวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
 
 
EN 614 785 สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 614 102 วิศวกรรมน้ าเสียและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
EN 613 101 วิศวกรรมประปาและ
การออกแบบ 
 
 
 
 
 
EN 614 201 การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการออกแบบ 
 
 
 
 

เลือกหัวข้องานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ ศึกษาวิธีท าโครงการ วัตถุประสงค์ แผนงานและขั้นตอน
ด าเนินงาน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงาน น าเสนอ
โครงการและสอบปากเปล่า 
 
นักศึกษาจะต้องด าเนินโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต่อจากการ
เตรียมงานโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในชั้นสุดท้ายจะต้องจัดท า
และน าเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ์ 
 
นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างาน
ที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 16 
สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงาน
ทั่วไป นักศึกษาต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 
 
ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสียและการวัด ระบบเก็บ
รวบรวมน้ าเสีย  การออกแบบท่อน้ าเสียรวมและท่อแยก  เครื่องสูบ
และสถานีสูบ วัตถุประสงค์ในการบ าบัดน้ าเสีย และมาตรฐานน้ าทิ้ง  
การบ าบัดทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  การออกแบบองค์ประกอบ
ส าหรับการบ าบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ การฆ่าเชื้อโรค การ
บ าบัด และก าจัดสลัดจ์ 
 
แหล่งก าเนิดน้ าเพื่อการประปา มาตรฐานน้ าดื่ม ความต้องการน้ า การ
ออกแบบองค์ประกอบส าหรับระบบประปา ระบบส่งน้ าดิบ ระบบการ
สูบน้ า กระบวนการผลิตน้ าผิวดิน ได้แก่ การสร้างตะกอน และการรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเช้ือโรค กระบวนการผลิตน้ า
ใต้ดิน  การก าจัดเหล็ก-แมงกานีส การก าจัดความกระด้าง และระบบ
จ่ายน้ า 
 
มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิด
ทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละอองที่ปล่อยออก การควบคุม
การปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การ
แพร่กระจายของมลสารในบรรยากาศ 
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EN 614 201 การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการออกแบบ 
 
 
 
 
EN 613 301 การจัดการขยะและ
เทคโนโลยี 
 
 
 
 
EN 614 502 การจัดการของเสีย
อันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 614 402 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
EN 614 501 การสุขาภบิาลอาคาร
และการออกแบบ 
 
 
 
EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ 
 
 
 
 
 
 
LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1  
 
 
 
 
 
 
 

มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิด
ทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละอองที่ปล่อยออก การควบคุม
การปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การ
แพร่กระจายของมลสารในบรรยากาศ 
 
นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ แหล่งก าเนิด 
องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ การจัดการ ณ 
แหล่งก าเนิด และการเก็บรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง 
เทคโนโลยีในการแปรรูป การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การลดที่
แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะ 
 
นิยามแหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชัก
ตัวอย่างและการวิเคราะห์  การประเมินความเส่ียง การจัดเก็บและการ
ขนส่ง  การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการบ าบัด ก าจัด 
และรีไซเคิลของเสียอันตราย  การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง  การ
คัดแยก  การบ าบัดทางเคมี การออกซิเดชั่น  รีดักชั่น  การท าให้เป็น
ของแข็งและมีเสถียรภาพ  การตกตะกอน  การสกัด  การเผา  การ
บ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออกซิจนและไม่ใช้ออกซิเจน การใช้
ซ้ าและการหมุนเวียนกลับมาใช้  การก าจัดด้วยการฝังกลบแบบ
ปลอดภัย  การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อนด้วยของเสียอันตราย 
 
นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการ
สิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ลักษณะของ
องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การท านายและประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  กรณีศึกษาการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 
หลักมูลการสุขาภิบาลอาคาร  กฎหมายและข้อบังคับ การออกแบบ
ระบบท่อน้ าประปา ระบบท่อน้ าร้อน ระบบท่อระบายน้ าและท่อ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย   ระบบระบายน้ าฝน การบ าบัด
น้ าเสีย และการก าจัดขยะในอาคาร 
 
นิยามระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การวิ เคราะห์ประเด็ นปัญหา
สิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม การจัดท า
แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้างองค์กรและความ
รับผิดชอบ การน าแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจประเมนิ 
กรณีศึกษา 
 
พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง ในชีวิตประจ าวัน การเล่าเร่ืองราว
เกี่ยวกับตนเอง การแสดงความรู้สึก การบรรยายบุคลิกภาพ การ
บรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่  การตรวจสอบความเข้าใจ
ความหมาย การบอกเล่าประสบการณ์ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 1 ถึง
ระดับ 5) 
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LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  
 
 
 
LI 101 003 ภาษาอังกฤษ 3  
 
 
 
LI 101 004 ภาษาอังกฤษ 4  
 
 
 
 
EN 001 202 การเขียนแบบ
วิศวกรรม 
 
 
 
EN 112 402 การส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
EN 112 403 ปฏิบัติการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและ
เชิงสถิติส าหรับเอบีซีดี 
 

ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องต้น การแสดง
ความรู้สึก การตั้งค าถาม การเปรียบเทียบ และการแสดงความคิดเห็น 
(โดยรวมเน้ือหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 
 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เชิงวิชาการ การน าเสนอ การอภิปราย 
การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเข้าใจความหมายจากบริบท 
การจับใจความส าคัญ (โดยรวมเน้ือหาระดับ 3 ถึงระดับ 7)  
 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนเชิงวิชาการขั้นสูง การฟังบรรยาย การ
แสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวต่างๆ การพูดเพื่อโน้มน้าว การรายงาน
สถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร การเขียนเรียงความ (โดยรวม
เนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 8) 
 
ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพร่าง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย การให้
ขนาดและระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพช่วย
และแผ่นคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
เขียนแบบขั้นพื้นฐาน 
 
ความรู้เบื้องต้นในงานส ารวจ งานสนามขั้นพื้นฐาน การท าระดับ หลัก
และการประยุกต์ใช้กล้องทีโอโดไลท์และกล้องส ารวจแบบประมวลผล 
ระยะทางและการวัดทิศทาง ค่าคลาดเคลื่อนในงานรังวัด ค่า
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การแก้ไขข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหา
อาซิมัธอย่างละเอียด วงรอบอย่างละเอียดและการปรับแก้ ระบบพิกัด
ระนาบ การท าระดับอย่างละเอียด สเตเดีย การส ารวจภูมิประเทศ 
การเขียนแผนที่ 
 
การใช้สมุดสนาม เลขนัยสาคัญ การวัดระยะทางโดยการเดินนับก้าว 
การทาแผนที่ทางราบด้วยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกล้องระดับโดย
วิธี 2 หมุด การหาค่าผลต่างระดับ การหาค่าระดับตามทางยาวและ
ทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมดิ่งด้วยกล้องส ารวจแบบประมวลผล 
การท าวงรอบโดยใช้กล้องส ารวจแบบประมวลผล การวางหมุดควบคุม
ด้วยวิธีการเล็งสกัดตรง การวางหมุดควบคุมด้วยวิธีเล็งสกัดย้อน การ
หาอาซิมุทอย่างละเอียดด้วยจีเอ็นเอสเอส การท าแผนที่ภูมิประเทศ
โดยสเตเดีย การทาแผนที่ภูมิประเทศโดยใช้กล้องสารวจแบบ
ประมวลผล 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติส าหรับการแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา หลักการสร้างขั้นตอนวิธีและโมเดล 
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม
และกระบวนการแก้ปัญหา การประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ
แก้ปัญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ การน าเสนอ 
 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน 
(Project Management and 
Finance) 
- สามารถแสดงว่ามีความรู้และความเข้าใจ 
หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงาน 
และ สามารถประยกุต์ใช้หลักการบริหารใน
งานของตน ในฐานะผู้ร่วมทีมและผู้น าทมี
เพื่อบริหารจัดการ โครงการวิศวกรรมทีม่ี

EN 003 102 การเตรียมความพร้อม
ในการท างานและการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ องค์การและการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษ์และการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่ การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

สภาพแวดล้อมการท างาน ความ
หลากหลายสาขาวิชาชีพ 

EN 002 101 การบ่มเพาะจิต
วิญญาณผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 
 
 
 
GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุก
วิชาชีพ 
 

กระบวนการบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ การประเมินศักยภาพ
ของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ดี  
หลักการพัฒนาสร้างเสริมค่านิยมที่ดีในการท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี หลักการสร้างแรงจูงใจภายในและความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสร้างทัศนคติและการคิดเชิงบวก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หลักมนุษยสัมพันธ์และการท างาน
เป็นทีม การสร้างเสริมภาวะผู้น า หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการท างาน หลักในการประกอบการที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเคล็ดลับสู่
ความส าเร็จของผู้ประกอบการ องค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
เบื้องต้นและหลักการให้บริการที่เป็นเลิศ องค์ความรู้เบื้องต้นในการ
เขียนแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การวางแผนด้านการตลาด 
การฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในแต่ละด้าน 
 
นิยามต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ค่าเงินที่ เปลี่ยนตามเวลาและค่า
เทียบเท่า วิธีการเปรียบเทียบแบบต่างๆ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การ
ประเมินการทดแทน การประมาณต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน ค่าเสื่อม
ราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได้ ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
 
แนะน าเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการจัดการข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การรักษาความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สกุลเงินดิจิทัล
ขั้นแนะน า บล็อกเชนขั้นแนะน า สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะน า ตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong 
Learning) 
- ตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการ
เตรียมตัว เพื่อให้สามารถการปฏิบัติงานได้
โดยล าพังและ สามารถการเรียนรู้ตลอดชีพ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
และวิศวกรรม 

EN 003 102 การเตรียมความพร้อม
ในการท างานและการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
EN 002 101 การบ่มเพาะจิต
วิญญาณผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ องค์การและการจัดการ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการท างาน การสร้างแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษ์และการ
คิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่ การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียน
รายงานและการน าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้น า 
 
กระบวนการบ่มเพาะจิตวิญญาณผู้ประกอบการ การประเมินศักยภาพ
ของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ดี  
หลักการพัฒนาสร้างเสริมค่านิยมที่ดีในการท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการที่ดี หลักการสร้างแรงจูงใจภายในและความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสร้างทัศนคติและการคิดเชิงบวก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน หลักมนุษยสัมพันธ์และการท างาน
เป็นทีม การสร้างเสริมภาวะผู้น า หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการท างาน หลักในการประกอบการที่
มีความรับผิดชอบต่อสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การสร้างแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ และเคล็ดลับสู่
ความส าเร็จของผู้ประกอบการ องค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
เบื้องต้นและหลักการให้บริการที่เป็นเลิศ องค์ความรู้เบื้องต้นในการ
เขียนแผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ การวางแผนด้านการตลาด 
การฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในแต่ละด้าน 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
(Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Washington 
Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
 
 
 
 
GE 341 512 เอบีซีดีส าหรับทุก
วิชาชีพ 
 
 
 
 
GE 341 511 การคิดเชิงค านวณและ
เชิงสถิติส าหรับเอบีซีดี 
 
 
 
 
EN 614 998 การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
EN 614 998 โครงการวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
 
 
EN 614 201 การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการออกแบบ 

นิยามต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์ ค่าเงินที่ เปลี่ยนตามเวลาและค่า
เทียบเท่า วิธีการเปรียบเทียบแบบต่างๆ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การ
ประเมินการทดแทน การประมาณต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน ค่าเสื่อม
ราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได้ ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
 
แนะน าเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับการจัดการข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
การรักษาความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล สกุลเงินดิจิทัล
ขั้นแนะน า บล็อกเชนขั้นแนะน า สัญญาอัจฉริยะขั้นแนะน า ตัวอย่าง
การประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงค านวณและเชิงสถิติส าหรับการแก้ปัญหา 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา หลักการสร้างขั้นตอนวิธีและโมเดล 
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรม
และกระบวนการแก้ปัญหา การประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ
แก้ปัญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ การน าเสนอ 
 
เลือกหัวข้องานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ ศึกษาวิธีท าโครงการ วัตถุประสงค์ แผนงานและขั้นตอน
ด าเนินงาน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเขียนรายงาน น าเสนอ
โครงการและสอบปากเปล่า 
 
นักศึกษาจะต้องด าเนินโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต่อจากการ
เตรียมงานโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในชั้นสุดท้ายจะต้องจัดท า
และน าเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ์ 
 
มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของมลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิด
ทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบ
ระบายอากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละอองที่ปล่อยออก การควบคุม
การปล่อยก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม้ การ
แพร่กระจายของมลสารในบรรยากาศ 
 

หมำยเหตุ : โปรดระบุลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (Graduate Attributes) ให้ครบถ้วนมากที่สุด โดยน ารายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดมากรอกข้อมูล 
 
 
4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1)  ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเพื่อ
ก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลองทางวิศวกรรม หรือนิยามและประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทาง
วิศวกรรมในการท างานได้ 
 
2)  การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 
สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดย
ใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 



- 31 - 

 
3)  การออกแบบและพัฒนาเพ่ือหาค าตอบของปัญหา 
สามารถหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรมตามความต้องการ
และข้อก าหนดงานโดยค านึงถึงข้อก าหนดด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
 
4)  การพิจารณาตรวจสอบ 
สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผล งานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล และ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 
 
5)  การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือทันสมัย 
สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธี ทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสม
และทันสมัย โดยค านึงถึงข้อก าหนดและข้อจ ากัดของเครื่องมือ และอุปกรณ์นั้น 
 
6)  การท างานร่วมกันเป็นทีม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสทิธิภาพ สามารถท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและ
ผู้น ากลุ่มได้ 
 
7)  การติดต่อสื่อสาร 
สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอ
ผลงาน การเขียนและอ่านแบบทางวิศวกรรม ตลอดจนสามารถออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 
 
8)  กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม 
มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถการประเมินผล
กระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
9)  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และ ยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
 
10)  การบริหารงานวิศวกรรมและการลงทุน 
มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการบริหารงานวิศวกรรมโดยค านึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
 
11) การเรียนรู้ตลอดชีพ 
ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 
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แผนที่แสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้กับผลลัพธ์ของกำรศึกษำที่ก ำหนดโดยสภำวิศวกร 

ผลลัพธ์ของกำรศึกษำที่ก ำหนดโดยสภำวิศวกร 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ควำมรู้ 3. ทักษะทำงปัญญำ 
4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

1.  ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรม และพื้นฐำนทำง
วิทยำศำสตร์ 

     ✓ ✓ ✓                  

2.  กำรวิเครำะห์ปัญหำทำงวิศวกรรม         ✓   ✓ ✓             
3.  กำรออกแบบและพฒันำเพ่ือหำค ำตอบของปัญหำ         ✓ ✓   ✓         ✓    
4.  กำรพิจำรณำตรวจสอบ    ✓       ✓ ✓ ✓             
5.  กำรใช้อุปกรณ์ครื่องมือทันสมัย         ✓      ✓      ✓ ✓ ✓  ✓ 
6.  กำรท ำงำนร่วมกันเปน็ทีม   ✓             ✓ ✓  ✓       
7.  กำรติดต่อสือ่สำร                ✓       ✓ ✓  

8.  กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และ
วิชำชีพวิศวกรรม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓            ✓ ✓ ✓ ✓      

9.  จรรยำบรรณวิชำชีพ     ✓                     
10. กำรบริหำรงำนวิศวกรรมและกำรลงทุน      ✓        ✓            
11. กำรเรียนรู้ตลอดชีพ               ✓           
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ตำรำงแสดงควำมสอดคล้องของรำยวิชำกับผลลัพธ์กำรศึกษำที่ก ำหนดโดยสภำวิศวกร 

ผลลัพธ์ของกำรศึกษำ 
รำยวิชำเรยีน 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย 

1)  ควำมรู้ทำงด้ำนวิศวกรรม
และพืน้ฐำนวิทยำศำสตร ์

SC 401 206 
แคลคูลัสส าหรับ

วิศวกรรมศาสตร์ 1 

SC 401 207 
แคลคูลัสส าหรับ

วิศวกรรมศาสตร์ 2 

SC 402 202 
แคลคูลัสส าหรับ

วิศวกรรมศาสตร์ 3 

SC 402 302 
สมการเชิงอนุพันธ์

ส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 

EN 112 402 
Surveying 

EN 613 008 
พื้นฐานวิศวกรรม

โยธาส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

EN 614 502 
การจัดการของเสีย

อันตราย 

EN 614 785 
สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

SC 501 005 
ฟิสิกส์มูลฐาน 1 

SC 501 006 
ฟิสิกส์มูลฐาน 2 

EN 002 204 
วัสดุวิศวกรรม 

EN 612 003 
ชีววิทยาส าหรับ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

EN 112 403 
Surveying Lab 

EN 613 101 
วิศวกรรมประปาและ

การออกแบบ 

EN 614 201 
การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการ

ออกแบบ 

 

SC 501 003 
ปฏิบัติการฟิสิกส์

ทั่วไป 1 

SC 501 004 
ปฏิบัติการฟิสิกส์

ทั่วไป 2 
 

EN 112 602 
กลศาสตร์ของไหล 

EN 612 004 
ปฏิบัติการชีววิทยา

ส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

EN 613 006 
หน่วยกระบวนการ
ทางสิ่งแวดล้อม 

EN 614 102 
วิศวกรรมน้ าเสียและ

การออกแบบ 

EN 614 402 
การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม 

 

EN 001 200 
สถิตยศาสตร์ 

SC 201 005 
เคมีทั่วไป 

EN 112 602 
ปฏิบัติการกลศาสตร์

ของไหล 

EN 612 005 
หน่วยปฏิบัติการทาง

สิ่งแวดล้อม 

EN 613 007 
ปฏิบัติการของหน่วย

ปฏิบัติการและ
กระบวนการทาง

สิ่งแวดล้อม 

EN 613 404  
ระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 

EN 613 301 
การจัดการขยะและ

เทคโนโลยี 

 

EN 001 202  
การเขียนแบบ

วิศวกรรม 

SC 201 006 
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

EN 612 001 
เคมีส าหรับวิศวกร

สิ่งแวดล้อม 

   EN 614 501 
การสุขาภิบาลอาคาร
และการออกแบบ 

 

 EN 001 203   
การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

EN 612 002 
ปฏิบัติการเคมีส าหรับ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

    

2)  ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์ ปั ญ ห ำ
ท ำ ง วิ ศ ว ก ร ร ม  

    GE 362 785 
การคิดเชิงสร้างสรรค์
และการแก้ปัญหา 

EN 613 101 
วิศวกรรมประปาและ

การออกแบบ 

EN 614 502 
การจัดการของเสีย

อันตราย 

EN 614 999 
โครงการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
     EN 614 102 

วิศวกรรมน้ าเสียและ
การออกแบบ 

EN 614 201 
การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการ

ออกแบบ 

EN 614 785 
สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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ผลลัพธ์ของกำรศึกษำ 
รำยวิชำเรยีน 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย 

     EN 613 404  
ระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 

EN 614 402 
การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม 

 

      EN 613 301 
การจัดการขยะและ

เทคโนโลยี 

 

      EN 614 501 
การสุขาภิบาลอาคาร
และการออกแบบ 

 

3)  กำรออกแบบและพฒันำ
เพือ่หำค ำตอบของปัญหำ 

EN 001 202  
การเขียนแบบ

วิศวกรรม 

 GE 341 511 การคิด
เชิงค านวณและเชิง
สถิติส าหรับเอบีซีดี 

 EN 414 106 
การออกแบบการ

ทดลองทางวิศวกรรม 

EN 613 101 
วิศวกรรมประปาและ

การออกแบบ 

EN 614 502 
การจัดการของเสีย

อันตราย 

EN 614 999 
โครงการวิศวกรรม

สิง่แวดล้อม 
    GE 362 785 การคิด

เชิงสร้างสรรค์และ
การแก้ปญัหา 

 

EN 614 102 
วิศวกรรมน้ าเสียและ

การออกแบบ 

EN 614 201 
การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการ

ออกแบบ 

EN 614 785 
สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

     EN 613 404 ระบบ
สิ่งแวดล้อมและการ

จัดการ 

EN 614 402 
การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม 

 

      EN 613 301 
การจัดการขยะและ

เทคโนโลยี 

 

      EN 614 501 
การสุขาภิบาลอาคาร
และการออกแบบ 

 

4)  กำรพิจำรณำตรวจสอบ 

 EN 001 100 
การพัฒนาทักษะการ

เรียนรู ้

 GE 341 512 
เอบีซีดีส าหรับทุก

วิชาชีพ 

EN 414 106 
การออกแบบการ

ทดลองทางวิศวกรรม 

  EN 614 999 
โครงการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
       EN 614 785 

สหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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ผลลัพธ์ของกำรศึกษำ 
รำยวิชำเรยีน 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย 

     EN 613 404 
ระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 

EN 614 402 
การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม 

 

      EN 613 301 
การจัดการขยะและ

เทคโนโลยี 

 

 
      EN 614 998 

การเตรียมโครงการ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

5)  กำรใช้อปุกรณ์เครื่องมือ
ทันสมัย 

EN 001 203 
การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

 EN 612 002 
ปฏิบัติการเคมีส าหรับ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

EN 612 003 
ชีววิทยาส าหรับ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

EN 613 007 
ปฏิบัติการของหน่วย

ปฏิบัติการและ
กระบวนการทาง

สิ่งแวดล้อม 

EN 614 102 
วิศวกรรมน้ าเสียและ

การออกแบบ 

EN 614 201 การ
ควบคุมมลพิษ 
อากาศและการ

ออกแบบ 

 

EN 001 205 
การพัฒนาทักษะทาง

วิศวกรรม 

 GE 341 511 การคิด
เชิงค านวณและเชิง
สถิติส าหรับเอบีซีดี 

 

EN 612 004 
ปฏิบัติการชีววิทยา

ส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

 EN 613 101 
วิศวกรรมประปาและ

การออกแบบ 

  

6)  กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม 

   GE 341 512 เอบีซีดี
ส าหรับทุกวิชาชีพ 

EN 112 402 
การส ารวจ 

 

 EN 614 502 
การจัดการของเสีย

อันตราย 

EN 614 999 
โครงการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
    EN 112 403 

ปฏิบัติการส ารวจ 
 EN 614 201 

การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการ

ออกแบบ 

EN 614 785 
สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

      EN 614 402 
การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม 

 

      EN 613 301 
การจัดการขยะและ

เทคโนโลยี 
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ผลลัพธ์ของกำรศึกษำ 
รำยวิชำเรยีน 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย 

7)  กำรติดต่อสื่อสำร 

LI 101 001 
ภาษาอังกฤษ 1 

LI 101 002 
ภาษาอังกฤษ 2 

LI 102 003 
ภาษาอังกฤษ 3 

LI 102 004 
ภาษาอังกฤษ 4 

EN 112 402 
การส ารวจ 

 EN 614 502 
การจัดการของเสีย

อันตราย 

EN 614 999 
โครงการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
EN 001 202 

Drawing 
   EN 112 403 

ปฏิบัติการส ารวจ 
 En 614 201 

การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการ

ออกแบบ 

EN 614 785 
สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

      EN 614 402 
การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม 

 

      EN 613 301 
การจัดการขยะและ

เทคโนโลยี 

 

8)  กิจกรรมสังคม 
สิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำที่ยัง่ยืน 

และวิชำชีพ 

  GE 341 511 การคิด
เชิงค านวณและเชิง
สถิติส าหรับเอบีซีดี 

GE 341 512 
เอบีซีดีส าหรับทุก

วิชาชีพ 

EN 003 102 การ
เตรียมความพร้อมใน
การท างานและการ
พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

EN 613 404 
ระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 

EN 614 998 
การเตรียมโครงการ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 

      EN 614 402 
การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม 

 

9)  จรรยำบรรณวิชำชีพ 

     EN 613 404 
ระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 

EN 614 998 
การเตรียมโครงการ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

EN 614 999 
โครงการวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
     EN 614 102 

วิศวกรรมน้ าเสียและ
การออกแบบ 

EN 613 301 
การจัดการขยะและ

เทคโนโลยี 

EN 614 785 
สหกิจศึกษาทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
     EN 613 101 

วิศวกรรมประปาและ
การออกแบบ 

EN 614 502 
การจัดการของเสีย

อันตราย 
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ผลลัพธ์ของกำรศึกษำ 
รำยวิชำเรยีน 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 
ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย ภำคต้น ภำคปลำย 

      EN 614 201 
การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการ

ออกแบบ 

 

      EN 614 402 
การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อม 

 

      EN 613 301 
การจัดการขยะและ

เทคโนโลยี 

 

10) กำรบริหำรงำนวิศวกรรม
และกำรลงทุน 

  GE 341 511 การคิด
เชิงค านวณและเชิง
สถิติส าหรับเอบีซีดี 

GE 341 512 
เอบีซีดีส าหรับทุก

วิชาชีพ 

EN 003 102 การ
เตรียมความพร้อมใน
การท างานและการ
พัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 

EN 413 400 
เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 

  

   EN 002 101 
การบ่มเพาะจิต

วิญญาณ
ผู้ประกอบการ 

    

11) กำรเรียนรู้ตลอดชีพ 

EN 001 100 
การพัฒนาทักษะการ

เรียนรู ้

  GE 341 512 
เอบีซีดีส าหรับทุก

วิชาชีพ 
 

EN 003 102 
การเตรียมความ

พร้อมในการท างาน
และการพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่อง 

EN 413 400 
เศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม 

EN 614 201 การ
ควบคุมมลพิษ 
อากาศและการ

ออกแบบ 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
 
1. ประธำนหลักสูตร นำยพันวัตต์ พึ่งสำย 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง

วิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 
นายพันวัตต์ 
พึ่งสาย 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Environmental Engineering and Management 
(Asian Institute of Technology) 
Ph.D. Urban Engineering (The University of Tokyo) 

2554 
2556 

 
2559 

5 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตำรำงที่ 1: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง

วิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 
1 นายพันวัตต์ 

พึ่งสาย 
อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

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

2554 
2556 

 
2559 

5 

2 นายธัญ
ลักษณ์  
ราษฏรภ์ักด ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
M.Sc. Environmental Science (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
Ph.D. Civil Engineering (North Dakota State 
University) 

2542 
 

2545 
2552 

12 

3 นางสาว
ปณิธาน 
จูฑาพร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
Ph.D. Environmental Engineering (University of North 
Carolina) 

2544 
2546 
2559 

6 

4 นายพนมชัย   
วีระยุทธ
ศิลป ์

รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 

2529 
2546 

29 

5 นายชัชวาล 
อัยยาธิต ิ

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย)  
Dr.-Ing. Environmental Engineering (University of 
Stuttgart)  

2533 
2539 
2548 

24 
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3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง

วิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 
1 นางสาวกัล

ยกร ขวัญมา 
รอง
ศาสตราจารย์   

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 

2540 
2545 
2550 

13 

 2* นางไปรยา 
เฉยไสย 

รอง
ศาสตราจารย์   

B.Eng. Environmental Systems Engineering (Nagaoka 
University of Technology) 
M.Eng. Environmental Systems Engineering 
(Nagaoka University of Technology) 
D.Eng. Energy & Environmental Engineering 
(Nagaoka University of Technology) 

2542 
 

2544 
 

2547 

17 

3 นางสุมนา 
ราษฎรภ์ักด ี

รอง
ศาสตราจารย์   

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 

2542 
2545 
2551 

21 

4 นายวิษณุ  
แทนบุญช่วย 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคม ี(มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

2544 
2551 
2555 

9 

5 นายสุรพล 
ผดุงทน 

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.บ. วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
M.Sc. Environmental Engineering (Lehigh University) 
Ph.D. Environmental Engineering (Lehigh University) 

2545 
2552 
2556 

7 

6 นายรัฐบาล 
ขันธ์โพธ์ิน้อย 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
วศ.ด. วิศวกรรมเคม ี(มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

2551 
2558 

6 

7 นายพันวัตต์ 
พึ่งสาย 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Environmental Engineering and 
Management (Asian Institute of Technology) 
Ph.D. Urban Engineering (The University of Tokyo) 

2554 
2556 

 
2559 

5 

8 นายธัญลักษณ์  
ราษฏรภ์ักด ี

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
M.Sc. Environmental Science (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 
Ph.D. Civil Engineering (North Dakota State 
University) 

2542 
 

2545 
2552 

12 

9 นางสาว
ปณิธาน จูฑา
พร 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
Ph.D. Environmental Engineering (University of 
North Carolina) 

2544 
2546 
2559 

6 

10 นายพนมชัย   
วีระยุทธศิลป ์

รอง
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 

2529 
2546 

29 

11 นายชัชวาล 
อัยยาธิต ิ

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย)  
Dr.-Ing. Environmental Engineering (University of 
Stuttgart)  

2533 
2539 
2548 

24 
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12 นายภูมภิัทร 
จึงเจริญ 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
วท.ม. การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)  
(จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
Ph.D. ,Earth and Environmental Sciences, University 
of Rennes France, 2564 

2558 
 

2560 
 

2564 

1 

* หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อเต็มเวลา (Full Time) 
 
4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏบิัติกำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

1 นางไพศรี วรรณแสงทอง ผู้ช่วยสอน วท.บ.เคมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)  
วท.ม.เคมี (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

2 นางสาวกฤษณา โพธิ์ศรีขาม  ผู้ช่วยสอน วท.บ.ชีววิทยา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
3 นางสาวจีรนันท์ จุทอง ผู้ช่วยสอน วท.บ.เคมี (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
4 นายสิทธิพันธุ์ สายบญุล ี ผู้ช่วยสอน วศ.บ.โยธา (มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

 
5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ xxx 
ตำรำงที่ 1: จ ำนวนนักศึกษำระดบั ม.6 และ ปวส. วิชำเอก/แขนงวิชำ ... 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
รวมนักศึกษา (ช้ันปีท่ี 2-4) 120 

 
 
ตำรำงที่ 3: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ม.6) รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ปวส.) 
11 160 - 

อัตราส่วน 11: 160 = 1:14.54 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 
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6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 
6.1. แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการ
เปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน 
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

 
6.2. แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 

(1)  การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
(3)  การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
(4) การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เก่ียวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ

ที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธาน
หลักสูตร 

(5) การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

6.3. แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวชิาการในรปูแบบตา่งๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวชิาการใน
สาขาวชิาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เร่ือง 

 
6.4. แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ที่จัดขึ้นโดย
มหาลัย และมีนักวิจัยอาวุโสคอยให้ค าแนะน า 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 

1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 
ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 

องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ ภำระ  
(ชั่วโมง) รำยวิชำ เนื้อหำรำยวชิำ เนื้อหำรำยวชิำที่สมัพันธ์กับองค์

ควำมรู ้
1. องค์ควำมรู้พื้นฐำนวิทยำศำสตร ์ 180 
ฟิสิกส์ 
 

SC 501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 
 
 
 
 
 
 
 
SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์
ทั่วไป 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC 501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC 501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์
ทั่วไป 2 

ทฤษฎี และการประยุกต์ของเวกเตอร์ 
แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของ
โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่
แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ความ
ร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ อันตรกิริยา
ความโน้มถ่วง 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์
ระดับพื้นฐาน การวัดและวิเคราะห์
ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลัสแบบ
ของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่อง
ชั่งความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืด
ของของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ 
พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของ
การขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้องใน
ท่ออากาศ การทดลองของเมลด์ 
 
ทฤษฎี และการประยุกต์ของอันตร
กิ ริ ยาทางไฟฟ้ า  อันตรกิ ริ ยาทาง
แ ม่ เ ห ล็ ก  สน า ม ไฟ ฟ้ า ส ถิ ต แ ล ะ
สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่ขึ้นต่อเวลา กระแสไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น 
คลื่ นแม่ เหล็ก ไฟฟ้ า  ทัศนศาสตร์  
ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้าง
อะตอม นิว เคลียสและรังสีฟิสิกส์
เบื้องต้น  
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์
ร ะ ดั บ พื้ น ฐ า น  วี ท ส โ ต น บ ริ ด จ์  
แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจร RC 
มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การหา
ความยาวโฟกัสของกระจก การหา
ความยาวโฟกัสของเลนส์ การหาค่า
ดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตร
มิเตอร์ วงแหวนของนิวตัน 

ทฤษฎี และการประยุกต์ของเวกเตอร์ 
แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของ
โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่
แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุ
แข็งเกร็ง กลศาสตร์ของของไหล ความ
ร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ อันตรกิริยา
ความโน้มถ่วง 
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์
ระดับพื้นฐาน การวัดและวิเคราะห์
ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลัสแบบ
ของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เครื่อง
ชั่งความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืด
ของของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ 
พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของ
การขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้องใน
ท่ออากาศ การทดลองของเมลด์  
 
ทฤษฎี และการประยุกต์ของอันตร
กิ ริ ยาทางไฟฟ้ า  อันตรกิ ริ ยาทาง
แ ม่ เ ห ล็ ก  สน า ม ไฟ ฟ้ า ส ถิ ต แ ล ะ
สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าที่ขึ้นต่อเวลา กระแสไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่แบบคลื่น 
คลื่ นแม่ เหล็ก ไฟฟ้ า  ทัศนศาสตร์  
ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้าง
อะตอม นิว เคลียสและรังสีฟิสิกส์
เบื้องต้น  
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์
ร ะ ดั บ พื้ น ฐ า น  วี ท ส โ ต น บ ริ ด จ์  
แทนเจนต์แกลวานอมิเตอร์ วงจร RC 
มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป การหา
ความยาวโฟกัสของกระจก การหา
ความยาวโฟกัสของเลนส์ การหาค่า
ดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตร
มิเตอร์ วงแหวนของนิวตัน 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ ภำระ  
(ชั่วโมง) รำยวิชำ เนื้อหำรำยวชิำ เนื้อหำรำยวชิำที่สมัพันธ์กับองค์

ควำมรู ้
เคมี SC 201 005 เคมีทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
SC 201 006 ปฏิบัติการเคมี
ทั่วไป 

บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้าง
อะตอม พันธะเคมี  แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลวและสารสะลาย อุณหพล
ศาสตร์ เ คมี  ร ะบบกา รถ่ า ย โ อ น
อิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล 
เคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และ
ธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน 
เคมีนิวเคลียร ์
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 
201 005 (เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 
007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 
(เคมีหลักมูล) ได้แก่ เทคนิคพื้นฐาน
ส าหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ 
การหาสูตรโมเลกุลของเกลือ ไฮเดรต 
การประยุกต์ใช้กฎของแก๊สเพื่อหา
น้ าหนักโมเลกุล โครงสร้างภายในของ
ของแข็ง การหาน้ าหนักโมเลกุลของ
สารที่ไม่ระเหยและไม่แตกตัวในตัวท า
ละลายโดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง อุณ
หเคมี เซลล์กัลวานิก การหาอันดับของ
ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเพ
อรอกไซด์ การไทเทรตกรด/เบส และ
การเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพส าหรับแอน
ไอออน และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ส าหรับแคตไอออน 
 

บทน า ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้าง
อะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง 
ของเหลวและสารสะลาย อุณหพล
ศาสตร์ เ คมี  ร ะบบกา รถ่ า ย โ อ น
อิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์เคมี สมดุล 
เคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และ
ธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน 
เคมีนิวเคลียร ์
 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 
201 005 (เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 
007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 
(เคมีหลักมูล) ได้แก่ เทคนิคพื้นฐาน
ส าหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ์ 
การหาสูตรโมเลกุลของเกลือ ไฮเดรต 
การประยุกต์ใช้กฎของแก๊สเพื่อหา
น้ าหนักโมเลกุล โครงสร้างภายในของ
ของแข็ง การหาน้ าหนักโมเลกุลของ
สารที่ไม่ระเหยและไม่แตกตัวในตัวท า
ละลายโดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง อุณ
หเคมี เซลล์กัลวานิก การหาอันดับของ
ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเพ
อรอกไซด์ การไทเทรตกรด/เบส และ
การเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน 
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพส าหรับแอน
ไอออน และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
ส าหรับแคตไอออน 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

แคลคูลัส SC401 206 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC401 207 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 2 
 
 
 
 
 
 
 
SC402 202 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 3  
 
 
 

พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลย
ของระบบสมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 
2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห์ 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่า
จริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิง
ขั้ ว  จ า น ว น เ ชิ ง ซ้ อ น  อุ ป นั ย เ ชิ ง
คณิตศาสตร์ ปริพันธ์ขั้นแนะน า การ
หาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
 
เ ทคนิ คขอ งก ารหาปริ พั น ธ์  ก า ร
ประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัว
แปรเดียว ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรม
อนันต์ของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง 
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
ขั้นแนะน า 
 
พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง 
ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ  ปริภูมิ
ยูคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร จาโค
เบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การ

พีชคณิตเวกเตอร์ส าหรับหาผลเฉลย
ของระบบสมการ พีชคณิตเวกเตอร์ใน 
2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห์ 
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่า
จริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ พิกัดเชิง
ขั้ ว  จ า น ว น เ ชิ ง ซ้ อ น  อุ ป นั ย เ ชิ ง
คณิตศาสตร์ ปริพันธ์ขั้นแนะน า การ
หาปริพันธ์เชิงตัวเลข 
 
เ ทคนิ คขอ งก า รหาปริ พั นธ์  ก าร
ประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัว
แปรเดียว ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและอนุกรม
อนันต์ของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง 
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
ขั้นแนะน า 
 
พีชคณิตเวกเตอร์ใน 3 มิติ เส้นตรง 
ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ  ปริภูมิ
ยูคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร จาโค
เบียน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง การ

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
 
 
 
 
 
 
 

45 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ ภำระ  
(ชั่วโมง) รำยวิชำ เนื้อหำรำยวชิำ เนื้อหำรำยวชิำที่สมัพันธ์กับองค์

ควำมรู ้
 
 
 
 
 
 
SC402 302 สมการเชิงอนุพันธ์
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร์ 

ประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัด
และการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ 
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎี
บทปริพันธ์ 
 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ 
ส ม ก า ร เ ชิ ง อ นุ พั น ธ์ เ ชิ ง เ ส้ น ที่ มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลา
ปลาซ และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ 
ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยเบื้องต้น 

ประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัด
และการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ 
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎี
บทปริพันธ์ 
 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์ 
ส ม ก า ร เ ชิ ง อ นุ พั น ธ์ เ ชิ ง เ ส้ น ที่ มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลา
ปลาซ และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ 
ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยเบื้องต้น 
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2.พื้นฐำนทำงวิศวกรรม  
การเขียนแบบ
วิศวกรรม 

EN 001 202 การเขียนแบบ
วิศวกรรม 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพร่าง หลักการ
ฉายภาพ แบบภาพฉาย การให้ขนาด
และ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพ
ตัด ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบขั้นพื้นฐาน 
 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพร่าง หลักการ
ฉายภาพ แบบภาพฉาย การให้ขนาด
และ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพ
ตัด ภาพรูปทรง ภาพช่วยและแผ่นคลี่ 
แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบขั้นพื้นฐาน 
 

30/45 

สถิตยศาสตร์ EN 001 200 สถิตยศาสตร์ แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรง
และแรงลัพธ์  สภาวะสมดุล  การ
วิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรงเสียด
ทาน จุดศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต 
หลักการงานสมมติ และ พลศาสตร์
เบื้องต้น 
 

แนวคิดของสถิตยศาสตร์ ระบบแรง
และแรงลัพธ์  สภาวะสมดุล  การ
วิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรงเสียด
ทาน จุดศูนย์ถ่วงกลางเรขาคณิต 
หลักการงานสมมติ และ พลศาสตร์
เบื้องต้น 
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การเขียน
โปรแกรมพื้นฐาน 

EN 001 203 การเขียน
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการ
ของคอมพิวเตอร์ แนวคิดของระบบ
คอมพิ ว เตอร์  อ ง ค์ประกอบของ
ฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผล
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การแปลงข้อมูล
เป็นสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
ระ เบี ยบวิ ธี ก า รพัฒนา โปรแกรม 
แนวคิดการออกแบบจากบนลงล่าง ผัง
งานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสู ง หลักมูลการเขี ยน
โปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดข้อมูล
พื้นฐาน การน าเข้าและการส่งออก
ข้อมูล โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน แถว
ล าดับ สายอักขระและแฟ้มข้อมูล 

แนวคิดของคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการ
ของคอมพิวเตอร์ แนวคิดของระบบ
คอมพิ ว เตอร์  อ ง ค์ประกอบของ
ฮาร์ดแวร์ องค์ประกอบของซอฟต์แวร์ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผล
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การแปลงข้อมูล
เป็นสารสนเทศ การประมวลผล
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การออกแบบและ
ระ เบี ยบวิ ธี ก า รพัฒนา โปรแกรม 
แนวคิดการออกแบบจากบนลงล่าง ผัง
งานโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง หลักมูลการเขียน
โปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดข้อมูล
พื้นฐาน การน าเข้าและการส่งออก
ข้อมูล โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน แถว
ล าดับ สายอักขระและแฟ้มข้อมูล 
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สมดุลมวลสาร
และการถา่ยโอน
มวลสาร 

EN 612 001 เคมีส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 
 
 

หลักมูลของเคมีส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานเคมีทั่วไป 
ลักษณะสมบัติของน้ าและน้ าเสียทาง

หลักมูลของเคมีส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานเคมีทั่วไป 
เคมีสมดุล 
 

9 
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ควำมรู ้
 
 
 
EN 612 005 หน่วยปฏิบัติการ
ทางสิ่งแวดล้อม 

เคมีและกายภาพ เคมีกายภาพ เคมี
สมดุล เคมีอินทรีย์ เทอร์โมไดนามิกส์  
 
การประยุกต์หน่วยปฏิบัติการเชิง
กายภาพในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 
มูลฐานทางจลนศาสตร์และสมดุลเชิง
มวล การสร้างตะกอนและการจับกลุ่ม
ตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว 
การกรองโดยเม็ดตัวกลาง การกรอง
สุญญากาศ การเติมอากาศและการ
ถ่ายโอนมวล การดูดซับ กระบวนการ
เยื่อกรอง อิเล็กโตรไดแอลิซีส ออสโม
ซีสผันกลับ การบ าบัดด้วยความร้อน 
การใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
 

 
 
 
มูลฐานทางจลนศาสตร์และสมดุลเชิง
มวล การเติมอากาศและการถ่ายโอน
มวล 

 
 
6 

จลนพลศาสตร์ EN 612 003 ชีววิทยาส าหรับ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 612 005 หน่วยปฏิบัติการ
ทางสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 613 006 หน่วย
กระบวนการทางส่ิงแวดล้อม 

หลักการชีววิทยา ระบบเกื้อกูลชีวิต 
ชีวเคมีของเซล และธรรมชาติของ
สารอินทรีย์ หลักการทางจุลชีววิทยา 
เอ็นไซม์ การเจริญเติบโต การตาย การ
ท าให้ เกิดและใช้พลังงานในระบบ
ชี ว วิ ท ย า  ก า รป ร ะ เ มิ น คุณภ า พ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ดัชนีทางชีววิทยา 
จลนพลศาสตร์  และบทบาทของ
จุลินทรีย์ในการบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
นิเวศวิทยา ห่วงโซ่อาหาร การถ่ายโอน
พ ลั ง ง า น  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
การประยุกต์หน่วยปฏิบัติการเชิง
กายภาพในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 
มูลฐานทางจลนศาสตร์และสมดุลเชิง
มวล การสร้างตะกอนและการจับกลุ่ม
ตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว 
การกรองโดยเม็ดตัวกลาง การกรอง
สุญญากาศ การเติมอากาศและการ
ถ่ายโอนมวล การดูดซับ กระบวนการ
เยื่อกรอง อิเล็กโตรไดแอลิซีส ออสโม
ซีสผันกลับ การบ าบัดด้วยความร้อน 
การใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
 
หลักมูลของการวิเคราะห์กระบวนการ   
ลักษณะทางชลศาสตร์ของถังปฏิกิริยา
แบบแบตช์ แบบการไหลตามกัน และ
แบบไหลต่อเนื่อง ถังปฏิกิริยาแบบถัง
กวน การประยุกต์หน่วยกระบวนการ
ทางเคมีและทางชีวภาพในการบ าบัด
น้ าและน้ าเสีย การท าให้เป็นกลาง การ
ตกตะกอนไอออน การแลกเปลี่ยน
ไอออน การฆ่าเชื้อโรคแบบใช้สารเคมี
และแบบแผ่รังสี กระบวนการสร้าง
และสลายจุลชีพ จลนพลศาสตร์ของ
ระบบชีว เคมี  แบบจ าลองของถั ง

จลนพลศาสตร์  และบทบาทของ
จุลินทรีย์ในการบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มูลฐานทางจลนศาสตร์และสมดุลเชิง
มวล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จลนพลศาสตร์ของระบบชีวเคมี 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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ควำมรู ้
ปฏิกิริยาชีวเคมี ระบบการเติบโตแบบ
แขวนลอยและแบบเกาะติด 
 

สมดุลเคมี EN 612 001 เคมีส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

ห ลั ก มู ล ข อ ง เ คมี ส า ห รั บ วิ ศ ว ก ร
สิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานเคมีทั่วไป  
เคมีกายภาพ เคมีสมดุล เคมีอินทรีย์ 
เทอร์โมไดนามิกส์ และ ลักษณะสมบัติ
ของน้ าและน้ าเสียทางกายภาพและ
ทางเคมี 
 

เคมีสมดุล  12 

ชีววิทยาพื้นฐาน EN 612 003 ชีววิทยาส าหรับ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 612 004 ปฏิบัติการ
ชีววิทยาส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

หลักการชีววิทยา ระบบเกื้อกูลชีวิต 
ชีวเคมีของเซล และธรรมชาติของ
สารอินทรีย์ หลักการทางจุลชีววิทยา 
เอ็นไซม์ การเจริญเติบโต การตาย การ
ท าให้ เกิดและใช้พลังงานในระบบ
ชี ว วิ ท ย า  ก า รป ร ะ เ มิ น คุณภ า พ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ดัชนีทางชีววิทยา 
จลนพลศาสตร์  และบทบาทของ
จุลินทรีย์ในการบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
นิเวศวิทยา ห่วงโซ่อาหาร การถ่ายโอน
พ ลั ง ง า น  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาใน
รายวิชา EN 612 003 ชีววิทยาส าหรบั
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
 

หลักการชีววิทยา ระบบเกื้อกูลชีวิต 
ชีวเคมีของเซล และธรรมชาติของ
สารอินทรีย์ หลักการทางจุลชีววิทยา 
เอ็นไซม์ การเจริญเติบโต การตาย การ
ท าให้ เกิดและใช้พลังงานในระบบ
ชี ว วิ ท ย า  ก า รป ร ะ เ มิ น คุณภ า พ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ดัชนีทางชีววิทยา 
จลนพลศาสตร์  และบทบาทของ
จุลินทรีย์ในการบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
นิเวศวิทยา ห่วงโซ่อาหาร การถ่ายโอน
พ ลั ง ง า น  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาใน
รายวิชา EN 612 003 ชีววิทยาส าหรบั
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
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ความดันชล
ศาสตร์ 

EN 112 602 กลศาสตร์ของไหล 
 
 
 
 
 
 
EN 112 603 ปฏิบัติการ
กลศาสตร์ของไหล 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ 
สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน 
สมการความต่อเนื่องและสมการการ
เคลื่อนที่  ความคล้ายคลึงและการ
วิเคราะห์มิติ การไหลที่อัดตัวไม่ได้แบบ
คงตัว 
 
คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล จุด
ศูนย์กลางของความดัน จุดศูนย์เสถียร 
แรงที่ล าของไหลกระท าต่อแผ่นระนาบ 
แรงที่ล าของไหลกระท าต่อวัตถุรูปถ้วย 
มาตรเวนจูรี การไหลผ่านช่องเปิดขอบ
คม  ก า ร ไห ลข้ า ม ฝ า ย สั น ค ม รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า การไหลข้ามฝายสันคม
รูปสามเหลี่ยม การทดลองของเรย์
โนลด์ การสูญเสียพลังงานของการไหล
ในท่อ และการสูญเสียพลังงานของ
การไหลผ่านอุปกรณ์ท่อ 
 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ 
สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน 
สมการความต่อเนื่องและสมการการ
เคลื่อนที่  ความคล้ายคลึงและการ
วิเคราะห์มิติ การไหลที่อัดตัวไม่ได้แบบ
คงตัว 
 
คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล จุด
ศูนย์กลางของความดัน จุดศูนย์เสถียร 
แรงที่ล าของไหลกระท าต่อแผ่นระนาบ 
แรงที่ล าของไหลกระท าต่อวัตถุรูปถ้วย 
มาตรเวนจูรี การไหลผ่านช่องเปิดขอบ
คม  ก า ร ไห ลข้ า ม ฝ า ย สั น ค ม รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า การไหลข้ามฝายสันคม
รูปสามเหลี่ยม การทดลองของเรย์
โนลด์ การสูญเสียพลังงานของการไหล
ในท่อ และการสูญเสียพลังงานของ
การไหลผ่านอุปกรณ์ท่อ 

45 
 
 
 
 
 
 

45 

การส ารวจ
เบื้องต้น 

EN 112 402 การส ารวจ 
 
 
 
 
 

ความรู้ เบื้องต้นในงานส ารวจ งาน
สนามขั้นพื้นฐาน การท าระดับ หลัก
และการประยุกต์ใช้กล้องทีโอโดไลท์
และกล้องส ารวจแบบประมวลผล 
ระยะทางและการวัดทิศทาง ค่า
ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ใ น ง า น รั ง วั ด  ค่ า

ความรู้ เบื้องต้นในงานส ารวจ งาน
สนามขั้นพื้นฐาน การท าระดับ หลัก
และการประยุกต์ใช้กล้องทีโอโดไลท์
และกล้องส ารวจแบบประมวลผล 
ระยะทางและการวัดทิศทาง ค่า
ค ล า ด เ ค ลื่ อ น ใ น ง า น รั ง วั ด  ค่ า

45 
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ควำมรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 112 403 ปฏิบัติการส ารวจ 

คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การแก้ไข
ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาอา
ซิมั ธอย่ า งละ เอี ยด  ว งรอบอย่ า ง
ละเอียดและการปรับแก้ ระบบพิกัด
ระนาบ การท าระดับอย่างละเอียด 
สเตเดีย การส ารวจภูมิประเทศ การ
เขียนแผนที่ 
 
การใช้สมุดสนาม เลขนัยส าคัญ การวัด
ระยะทางโดยการเดินนับก้าว การท า
แผนที่ทางราบด้วยแถบวัดระยะ การ
ตรวจสอบกล้องระดับโดยวิธี 2 หมุด 
การหาค่าผลต่างระดับ การหาค่า
ระดับตามทางยาวและทางขวาง การ
รังวัดมุมราบและมุมดิ่ งด้วยกล้อง
ส ารวจแบบประมวลผล การท าวงรอบ
โดยใช้กล้องส ารวจแบบประมวลผล 
การวางหมุดควบคุมด้วยวิธีการเล็ง
สกัดตรง การวางหมุดควบคุมด้วยวิธี
เล็งสกัดย้อน การหาอาซิมุทอย่าง
ละเอียดด้วยจีเอ็นเอสเอส การท าแผน
ที่ภูมิประเทศโดยสเตเดีย การท าแผน
ที่ภูมิประเทศโดยใช้กล้องส ารวจแบบ
ประมวลผล 
 

คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การแก้ไข
ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาอา
ซิมั ธอย่ า งละ เอี ยด  ว งรอบอย่ า ง
ละเอียดและการปรับแก้ ระบบพิกัด
ระนาบ การท าระดับอย่างละเอียด 
สเตเดีย การส ารวจภูมิประเทศ การ
เขียนแผนที่ 
 
การใช้สมุดสนาม เลขนัยส าคัญ การวัด
ระยะทางโดยการเดินนับก้าว การท า
แผนที่ทางราบด้วยแถบวัดระยะ การ
ตรวจสอบกล้องระดับโดยวิธี 2 หมุด 
การหาค่าผลต่างระดับ การหาค่า
ระดับตามทางยาวและทางขวาง การ
รังวัดมุมราบและมุมดิ่ งด้วยกล้อง
ส ารวจแบบประมวลผล การท าวงรอบ
โดยใช้กล้องส ารวจแบบประมวลผล 
การวางหมุดควบคุมด้วยวิธีการเล็ง
สกัดตรง การวางหมุดควบคุมด้วยวิธี
เล็งสกัดย้อน การหาอาซิมุทอย่าง
ละเอียดด้วยจีเอ็นเอสเอส การท าแผน
ที่ภูมิประเทศโดยสเตเดีย การท าแผน
ที่ภูมิประเทศโดยใช้กล้องส ารวจแบบ
ประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

กำรแปลงหน่วย
ทำงวิศวกรรม 

EN 612 001 เคมีส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

ห ลั ก มู ล ข อ ง เ คมี ส า ห รั บ วิ ศ ว ก ร
สิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานเคมีทั่วไป  
เคมีกายภาพ เคมีสมดุล เคมีอินทรีย์ 
เทอร์โมไดนามิกส์ และ ลักษณะสมบัติ
ของน้ าและน้ าเสียทางกายภาพและ
ทางเคมี 
 

แนวคิดพื้นฐานเคมีทั่วไป เคมีสมดุล  
เทอร์โมไดนามิกส์ ลักษณะสมบัติของ
น้ าและน้ าเสียทางกายภาพและทาง
เคมี 

6 

3.เฉพำะทำงวิศวกรรม  
พารามิเตอร์
ทางด้าน
สิง่แวดล้อม 

EN 612 001 เคมีส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

ห ลั ก มู ล ข อ ง เ คมี ส า ห รั บ วิ ศ ว ก ร
สิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐานเคมีทั่วไป  
เคมีกายภาพ เคมีสมดุล เคมีอินทรีย์ 
เทอร์โมไดนามิกส์ และ ลักษณะสมบัติ
ของน้ าและน้ าเสียทางกายภาพและ
ทางเคมี 
 

ลักษณะสมบัติของน้ าและน้ าเสียทาง
กายภาพและทางเคมี 

18 

พารามิเตอร์
ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

EN 612 002 ปฏิบัติการเคมี
ส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

หลักการการวิเคราะห์ วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ข้อมูล
จากการตรวจวิเคราะห์เพื่องานปฏิบัติ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บ
ตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง 
การตรวจวิเคราะห์น้ าและน้ าเสียทาง 
ห้องปฏิบัติการ 
 

หลักการการวิเคราะห์ วิธีการตรวจ
วิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ข้อมูล
จากการตรวจวิเคราะห์เพื่องานปฏิบัติ 
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บ
ตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่าง 
การตรวจวิเคราะห์น้ าและน้ าเสียทาง 
ห้องปฏิบัติการ 

45 

หน่วยปฏิบัติการ
ส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

EN 612 005 หน่วยปฏิบัติการ
ทางสิ่งแวดล้อม 
 
 

การประยุกต์หน่วยปฏิบัติการเชิง
กายภาพในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 
มูลฐานทางจลนศาสตร์และสมดุลเชิง
มวล การสร้างตะกอนและการจับกลุ่ม

การประยุกต์หน่วยปฏิบัติการเชิง
กายภาพในการบ าบัดน้ าและน้ าเสีย 
มูลฐานทางจลนศาสตร์และสมดุลเชิง
มวล การสร้างตะกอนและการจับกลุ่ม

45 
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ควำมรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 613 007 ปฏิบัติการของ
หน่วยปฏิบัติการและ
กระบวนการทางส่ิงแวดล้อม 

ตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว 
การกรองโดยเม็ดตัวกลาง การกรอง
สุญญากาศ การเติมอากาศและการ
ถ่ายโอนมวล การดูดซับ กระบวนการ
เยื่อกรอง อิเล็กโตรไดแอลิซีส ออสโม
ซีสผันกลับ การบ าบัดด้วยความร้อน 
การใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
 
ถังปฏิกิริยาแบบการไหลตามกันและ
แบบถังกวนต่อเนื่อง การแยกของแข็ง-
ของเหลว การแยกของแข็ง-ก๊าซ การ
วิ เคราะห์ขนาดคละของวัสดุด้ วย
ตะแกรง การแยกด้วยตะแกรง การ
กรอง การตกตะกอน การตกตะกอน
ผลึกทางเคมี การดูดซึม การดูดซับ 
การแลกเปลี่ยนไอออน การถ่ายโอน
ระหว่างของเหลวและก๊าซ การท าลาย
เช้ือโรคด้วยคลอรีน 
 

ตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว 
การกรองโดยเม็ดตัวกลาง การกรอง
สุญญากาศ การเติมอากาศและการ
ถ่ายโอนมวล การดูดซับ กระบวนการ
เยื่อกรอง อิเล็กโตรไดแอลิซีส ออสโม
ซีสผันกลับ การบ าบัดด้วยความร้อน 
การใช้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
 
ถังปฏิกิริยาแบบการไหลตามกันและ
แบบถังกวนต่อเนื่อง การแยกของแข็ง-
ของเหลว การแยกของแข็ง-ก๊าซ การ
วิ เคราะห์ขนาดคละของวัสดุด้ วย
ตะแกรง การแยกด้วยตะแกรง การ
กรอง การตกตะกอน การตกตะกอน
ผลึกทางเคมี การดูดซึม การดูดซับ 
การแลกเปลี่ยนไอออน การถ่ายโอน
ระหว่างของเหลวและก๊าซ การท าลาย
เช้ือโรคด้วยคลอรีน 

 
 
 
 
 
 
 
 

45 

การควบคุมและ
ออกแบบระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

EN 614 102 วิศวกรรมน้ าเสีย
และการออกแบบ 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของ
น้ าเสียและการวัด ระบบเก็บรวบรวม
น้ าเสีย  การออกแบบท่อน้ าเสียรวม
และท่อแยก  เครื่องสูบและสถานีสูบ 
วัตถุประสงค์ในการบ าบัดน้ าเสีย และ
มาตรฐานน้ าทิ้ ง   การบ าบัดทาง
กายภาพ  เคมีและชีวภาพ  การ
ออกแบบองค์ประกอบส าหรับการ
บ าบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัด และก าจัด
สลัดจ์ 
 

ลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของ
น้ าเสียและการวัด ระบบเก็บรวบรวม
น้ าเสีย  การออกแบบท่อน้ าเสียรวม
และท่อแยก  เครื่องสูบและสถานีสูบ 
วัตถุประสงค์ในการบ าบัดน้ าเสีย และ
มาตรฐานน้ าทิ้ ง   การบ าบัดทาง
กายภาพ  เคมีและชีวภาพ  การ
ออกแบบองค์ประกอบส าหรับการ
บ าบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
การฆ่าเชื้อโรค การบ าบัด และก าจัด
สลัดจ์ 

45 

การควบคุมและ
ออกแบบระบบ
ผลิตและแจกจา่ย
น้ าประปา 

EN 613 101 วิศวกรรมประปา
และการออกแบบ 

แหล่ ง ก า เ นิ ดน้ า เพื่ อก ารประปา 
มาตรฐานน้ าดื่ม ความต้องการน้ า การ
ออกแบบองค์ประกอบส าหรับระบบ
ประปา ระบบส่งน้ าดิบ ระบบการสูบ
น้ า กระบวนการผลิตน้ าผิวดิน ได้แก่ 
การสร้างตะกอน และการรวมตะกอน 
การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อ
โรค กระบวนการผลิตน้ าใต้ดิน  การ
ก าจัดเหล็ก-แมงกานีส การก าจัดความ
กระด้าง และระบบจ่ายน้ า 
 

แหล่ ง ก า เ นิ ดน้ า เพื่ อ กา รประปา 
มาตรฐานน้ าดื่ม ความต้องการน้ า การ
ออกแบบองค์ประกอบส าหรับระบบ
ประปา ระบบส่งน้ าดิบ ระบบการสูบ
น้ า กระบวนการผลิตน้ าผิวดิน ได้แก่ 
การสร้างตะกอน และการรวมตะกอน 
การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อ
โรค กระบวนการผลิตน้ าใต้ดิน  การ
ก าจัดเหล็ก-แมงกานีส การก าจัดความ
กระด้าง และระบบจ่ายน้ า 

45 

การควบคุมและ
ออกแบบระบบ
ควบคุมมลภาวะ
ทางอากาศ 

EN 614 201 การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการออกแบบ 

มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของ
มลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิดทาง
วิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ การออกแบบระบบระบาย
อากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละออง
ที่ปล่อยออก การควบคุมการปล่อย
ก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการ
เผาไหม้ การแพร่กระจายของมลสาร
ในบรรยากาศ 

มลพิษทางอากาศขั้นแนะน า ชนิดของ
มลสารและแหล่งก าเนิด แนวคิดทาง
วิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ การออกแบบระบบระบาย
อากาศและท่อ การควบคุมฝุ่นละออง
ที่ปล่อยออก การควบคุมการปล่อย
ก๊าซและไอ การควบคุมไอเสียจากการ
เผาไหม้ การแพร่กระจายของมลสาร
ในบรรยากาศ 

45 
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ควำมรู ้
การจัดการของ
เสียและของเสีย
อันตราย 

EN 613 301 การจัดการขยะ
และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 614 502 การจัดการของเสีย
อันตราย 

นิยามและการพัฒนาของระบบการ
จัดการขยะ แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ 
ปริมาณ และลักษณะของขยะ การ
จัดการ ณ แหล่งก าเนิด และการเก็บ
รวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง 
เทคโนโลยีในการแปรรูป การฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล การลดที่
แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การ
วางแผนระบบการจัดการขยะ 
 
นิยาม แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ 
ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชัก
ตั วอย่ า งและการวิ เคราะห์   การ
ประเมินความเสี่ยง การจัดเก็บและ
การขนส่ง  การลดปริมาณของเสีย
อันตราย เทคโนโลยี ในการบ าบัด 
ก าจัด และรีไซเคิลของเสียอันตราย  
การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง  
การคัดแยก  การบ าบัดทางเคมี การ
ออกซิเดชั่น  รีดักชั่น  การท าให้เป็น
ของแข็ งและมี เสถี ย รภาพ   การ
ตกตะกอน  การสกัด  การเผา  การ
บ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออก
ซิจนและไม่ใช้ออกซิเจน การใช้ซ้ าและ
การหมุนเวียนกลับมาใช้  การก าจัด
ด้วยการฝังกลบแบบปลอดภัย  การ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อนด้วยของเสีย
อันตราย 
 

นิยามและการพัฒนาของระบบการ
จัดการขยะ แหล่งก าเนิด องค์ประกอบ 
ปริมาณ และลักษณะของขยะ การ
จัดการ ณ แหล่งก าเนิด และการเก็บ
รวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง 
เทคโนโลยีในการแปรรูป การฝังกลบ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล การลดที่
แหล่งก าเนิดและน ากลับมาใช้ใหม่ การ
วางแผนระบบการจัดการขยะ 
 
นิยาม แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ 
ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชัก
ตั วอย่ า งและการวิ เคราะห์   การ
ประเมินความเสี่ยง การจัดเก็บและ
การขนส่ง  การลดปริมาณของเสีย
อันตราย เทคโนโลยี ในการบ าบัด 
ก าจัด และรีไซเคิลของเสียอันตราย  
การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง  
การคัดแยก  การบ าบัดทางเคมี การ
ออกซิเดชั่น  รีดักชั่น  การท าให้เป็น
ของแข็ งและมี เสถี ย รภาพ  การ
ตกตะกอน  การสกัด  การเผา  การ
บ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออก
ซิจนและไม่ใช้ออกซิเจน การใช้ซ้ าและ
การหมุนเวียนกลับมาใช้  การก าจัด
ด้วยการฝังกลบแบบปลอดภัย  การ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อนด้วยของเสีย
อันตราย 

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 

หน่วย
กระบวนการทาง
ชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

EN 613 006 หน่วย
กระบวนการทางส่ิงแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 613 007 ปฏิบัติการหนว่ย
กระบวนการและหน่วย
ปฏิบัติการทางส่ิงแวดล้อม 

หลักมูลของการวิเคราะห์กระบวนการ   
ลักษณะทางชลศาสตร์ของถังปฏิกิริยา
แบบแบตช์ แบบการไหลตามกัน และ
แบบไหลต่อเนื่อง ถังปฏิกิริยาแบบถัง
กวน การประยุกต์หน่วยกระบวนการ
ทางเคมีและทางชีวภาพในการบ าบัด
น้ าและน้ าเสีย การท าให้เป็นกลาง การ
ตกตะกอนไอออน การแลกเปลี่ยน
ไอออน การฆ่าเชื้อโรคแบบใช้สารเคมี
และแบบแผ่รังสี กระบวนการสร้าง
และสลายจุลชีพ จลนพลศาสตร์ของ
ระบบชีว เคมี  แบบจ าลองของถั ง
ปฏิกิริยาชีวเคมี ระบบการเติบโตแบบ
แขวนลอยและแบบเกาะติด 
 
ถังปฏิกิริยาแบบการไหลตามกันและ
แบบถังกวนต่อเนื่อง การแยกของแข็ง-
ของเหลว การแยกของแข็ง-ก๊าซ การ
วิ เคราะห์ขนาดคละของวัสดุด้ วย
ตะแกรง การแยกด้วยตะแกรง การ
กรอง การตกตะกอน การตกตะกอน
ผลึกทางเคมี การดูดซึม การดูดซับ 
การแลกเปลี่ยนไอออน การถ่ายโอน

หลักมูลของการวิเคราะห์กระบวนการ   
ลักษณะทางชลศาสตร์ของถังปฏิกิริยา
แบบแบตช์ แบบการไหลตามกัน และ
แบบไหลต่อเนื่อง ถังปฏิกิริยาแบบถัง
กวน การประยุกต์หน่วยกระบวนการ
ทางเคมีและทางชีวภาพในการบ าบัด
น้ าและน้ าเสีย การท าให้เป็นกลาง การ
ตกตะกอนไอออน การแลกเปลี่ยน
ไอออน การฆ่าเชื้อโรคแบบใช้สารเคมี
และแบบแผ่รังสี กระบวนการสร้าง
และสลายจุลชีพ จลนพลศาสตร์ของ
ระบบชีว เคมี  แบบจ าลองของถั ง
ปฏิกิริยาชีวเคมี ระบบการเติบโตแบบ
แขวนลอยและแบบเกาะติด 
 
ถังปฏิกิริยาแบบการไหลตามกันและ
แบบถังกวนต่อเนื่อง การแยกของแข็ง-
ของเหลว การแยกของแข็ง-ก๊าซ การ
วิ เคราะห์ขนาดคละของวัสดุด้ วย
ตะแกรง การแยกด้วยตะแกรง การ
กรอง การตกตะกอน การตกตะกอน
ผลึกทางเคมี การดูดซึม การดูดซับ 
การแลกเปลี่ยนไอออน การถ่ายโอน

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
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ควำมรู ้
ระหว่างของเหลวและก๊าซ การท าลาย
เช้ือโรคด้วยคลอรีน 
 

ระหว่างของเหลวและก๊าซ การท าลาย
เช้ือโรคด้วยคลอรีน 

การควบคุม
มลภาวะทางเสียง 

EN 614 402 การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลักษณะขององค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การ
ท า น ายและประ เมิ นผลก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ด้ า น ท รั พ ย าก รทา ง
กายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 

กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

3 

การออกแบบ
ระบบสุขาภบิาล
ในอาคาร 

EN 614 501 การสุขาภบิาล
อาคารและการออกแบบ 

ห ลั ก มู ล ก า ร สุ ข า ภิ บ า ล อ า ค า ร  
กฎหมายและข้อบังคับ การออกแบบ
ระบบท่อน้ าประปา ระบบท่อน้ าร้อน 
ระบบท่อระบายน้ าและท่อระบาย
อากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย   ระบบ
ระบายน้ าฝน การบ าบัดน้ าเสีย และ
การก าจัดขยะในอาคาร 
 

ห ลั ก มู ล ก า ร สุ ข า ภิ บ า ล อ า ค า ร  
กฎหมายและข้อบังคับ การออกแบบ
ระบบท่อน้ าประปา ระบบท่อน้ าร้อน 
ระบบท่อระบายน้ าและท่อระบาย
อากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย   ระบบ
ระบายน้ าฝน การบ าบัดน้ าเสีย และ
การก าจัดขยะในอาคาร 

45 

การประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดล้อม 

EN 614 402 การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลักษณะขององค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การ
ท า น ายและประ เมิ นผลก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ด้ า น ท รั พ ย าก รทา ง
กายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 

นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลักษณะขององค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การ
ท า น ายและประ เมิ น ผลก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ด้ า น ท รั พ ย าก รทา ง
กายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 

45 

เครือ่งมือส าหรับ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 

นิยามระบบสิ่ งแวดล้อมและการ
จั ด ก า ร  ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม การ
พัฒนานโยบายสิ่ งแวดล้อม  การ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้าง
องค์กรและความรับผิดชอบ การน า
แผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การ
ตรวจประเมิน กรณีศึกษา 
 

นิยามระบบสิ่ งแวดล้อมและการ
จั ด ก า ร  ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม การ
พัฒนานโยบายสิ่ งแวดล้ อม การ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้าง
องค์กรและความรับผิดชอบ การน า
แผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การ
ตรวจประเมิน กรณีศึกษา 

45 

การจัดการความ
ปลอดภัย
สาธารณสุข
พื้นฐาน 

EN 614 402 การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลักษณะขององค์ประกอบ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะขององค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับผลกระทบ การท านายและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

9 
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ควำมรู ้
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การ
ท า น ายและประ เมิ นผลก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ด้ า น ท รั พ ย าก รทา ง
กายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 

ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทาง
ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์และ
คุณภาพชีวิต   

มาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

EN 614 402 การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 

นิยามสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลักษณะขององค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ การ
ท า น ายและประ เมิ นผลก ร ะ ท บ
สิ่ ง แ ว ดล้ อ ม ด้ า น ท รั พ ย าก รทา ง
กายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์และคุณภาพชีวิต  
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 
นิยามระบบสิ่ งแวดล้อมและการ
จั ด ก า ร  ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม การ
พัฒนานโยบายสิ่ งแวดล้อม  การ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้าง
องค์กรและความรับผิดชอบ การน า
แผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การ
ตรวจประเมิน กรณีศึกษา 
 

หลักการจัดการสิ่ งแวดล้อม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อม  

6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ 

นิยามระบบสิ่ งแวดล้ อมและการ
จั ด ก า ร  ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม การ
พัฒนานโยบายสิ่ งแวดล้อม  การ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้าง
องค์กรและความรับผิดชอบ การน า
แผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การ
ตรวจประเมิน กรณีศึกษา 
 
นิยามระบบสิ่ งแวดล้อมและการ
จั ด ก า ร  ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมขั้นแนะน า การประยุกต์ใช้
ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม การ
พัฒนานโยบายสิ่ งแวดล้อม  การ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 

ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้น
แนะน า กฎหมายและข้อก าหนดด้าน
สิ่งแวดล้อม 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

สำระกำรเรยีนรู้ของแต่ละวิชำ ภำระ  
(ชั่วโมง) รำยวิชำ เนื้อหำรำยวชิำ เนื้อหำรำยวชิำที่สมัพันธ์กับองค์

ควำมรู ้
ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ด้ า น
สิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนงานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดโครงสร้าง
องค์กรและความรับผิดชอบ การน า
แผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การ
ตรวจประเมิน กรณีศึกษา 
 

การฟื้นฟูพื้นที่
ปนเปื้อน 

EN 614 502 การจัดการของเสีย
อันตราย 

นิยาม แหล่งก าเนิด ความเป็นพิษ 
ข้อบังคับ ของเสียอันตราย การชัก
ตั วอย่ า งและการวิ เคราะห์   การ
ประเมินความเสี่ยง การจัดเก็บและ
การขนส่ง  การลดปริมาณของเสีย
อันตราย เทคโนโลยี ในการบ าบัด 
ก าจัด และรีไซเคิลของเสียอันตราย  
การบ าบัดทางกายภาพ การกรอง  
การคัดแยก  การบ าบัดทางเคมี การ
ออกซิเดชั่น  รีดักชั่น  การท าให้เป็น
ของแข็ งและมี เสถี ย รภาพ   การ
ตกตะกอน  การสกัด  การเผา  การ
บ าบัดทางชีวภาพ กระบวนการใช้ออก
ซิจนและไม่ใช้ออกซิเจน การใช้ซ้ าและ
การหมุนเวียนกลับมาใช้  การก าจัด
ด้วยการฝังกลบแบบปลอดภัย  การ
ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อนด้วยของเสีย
อันตราย 
 

การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อนด้วยของ
เสียอันตราย 

3 
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2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 
3.  

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยขอนแกน่ 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565-2569 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ 
 

รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 

SC501 005 ฟิสิกส์มูลฐาน 1 

1.รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี  
 วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
 Ph.D. (Bio-Medical Physics), U of Aberdeen, UK. 
 ประสบการณ์การสอน  15 ปี 

SC501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 

รศ.ดร.ไพโรจน์ มลูตระกูล 
 วศ.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย 
 วศ.ม. (ฟิสิกส์), จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย 
 Ph.D. (Physics), University of Leeds, UK. 
 ประสบการณ์สอน 13 ปี 

SC501 006 ฟิสิกส์มูลฐาน 2 

รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 
 วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 วท.ม. (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
 Ph.D. (Bio-Medical Physics), U of Aberdeen, UK. 
 ประสบการณ์การสอน  15 ปี 

SC501 004 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 

รศ.ดร.ไพโรจน์ มลูตระกูล 
 วศ.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย 
 วศ.ม. (ฟิสิกส์), จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย 
 Ph.D. (Physics), University of Leeds, UK. 
 ประสบการณ์สอน 13 ปี 

SC 201 005 เคมีทั่วไป  

1.ศาสตราจารย์วิทยา เงินแท้ 
 วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 วท.ด. เคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 ประสบการณ์สอน 14 ปี 

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

1.ศาสตราจารย์วิทยา เงินแท้ 
 วท.บ. เคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 วท.ด. เคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 ประสบการณ์สอน 14 ปี 

SC401 206 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 1 

1.ผศ. ดร.อังคณา บุญยดื 
 วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 ประสบการณ์สอน 21 ปี 
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SC401 207 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 2 

1.อ. ดร.อุดม โชติวรรธกวณิช 
 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 ประสบการณ์สอน 5 ปี 

SC402 202 แคลคูลัสส าหรับ
วิศวกรรมศาสตร์ 3  

1.ผศ. ดร.นมิิต นิมานะ 
 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยันเรศวร 
 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยันเรศวร 
 ประสบการณ์สอน 4 ปี 

SC402 302 สมการเชิงอนุพันธ์
ส าหรับวิศวกรรมศาสตร ์

1.ผศ. ดร.วริษา นาคพิมพ ์
 วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
 ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

 ประสบการณ์สอน 11 ปี 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 

1.ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ เบญจปยิะพร 
 Ph.D. (Mechanical Engineering), University of New South Wales, 
 Australia 
 M.Eng. (Mechanical Engineering), University of New South 
Wales,  Australia 
 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย 
 ประสบการณ์สอน 28 ปี 

EN 001 200 สถิตยศาสตร ์

1.รศ.ดร.รัตมณี นันทสาร 
 Ph.D. (Civil Engineering), University of South Australia, Australia 
 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย 
 ประสบการณ์สอน 21 ปี 

EN 001 203 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

1.ผศ.ดร.จิระเดช พลสวัสดิ ์
 วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ไทย 
 วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย 
 ประสบการณ์สอน 18 ปี 

EN 612 001 เคมีส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

1.รศ.ดร.ไปรยา เฉยไสย 
 B.Eng. Environmental Systems Engineering (Nagaoka University 

of  Technology) 
 M.Eng. Environmental Systems Engineering (Nagaoka University 
 of Technology) 
 D.Eng. Energy & Environmental Engineering (Nagaoka University 
 of Technology) 
 ประสบการณ์สอน 17 ปี 

EN 612 002 ปฏิบัติการเคมีส าหรบั
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

1.รศ.ดร.ไปรยา เฉยไสย 
 B.Eng. Environmental Systems Engineering (Nagaoka University 

of  Technology) 
 M.Eng. Environmental Systems Engineering (Nagaoka University 
 of Technology) 
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 D.Eng. Energy & Environmental Engineering (Nagaoka University 
 of Technology) 
 ประสบการณ์สอน 17 ปี 

EN 612 003 ชีววิทยาส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

1. รศ.ดร.สุมนา ราษฎรภ์ักด ี
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 ประสบการณ์สอน 21 ปี 

EN 612 004 ปฏิบัติการชีววิทยา
ส าหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

1. รศ.ดร.สุมนา ราษฎรภ์ักด ี
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 ประสบการณ์สอน 21 ปี 
2.. รศ.ดร.กลัยกร ขวัญมา 
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย)  
 ประสบการณ์สอน 13 ปี 

EN 612 005 หน่วยปฏิบัติการทาง
สิ่งแวดล้อม 

1.ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฏรภ์ักด ี
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
 M.Sc. Environmental Science (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 Ph.D. Civil Engineering (North Dakota State University)
 ประสบการณ์สอน 11 ปี 

EN 613 006 หน่วยกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม 

1.รศ.ดร.กลัยกร ขวัญมา 
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย)  
 ประสบการณ์สอน 13 ปี 

EN 613 007 ปฏิบัติการของหน่วย
ปฏิบัติการและกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม 

1. ผศ.ดร.พันวตัต์  พึ่งสาย 
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 M.Eng. Environmental Engineering and Management (Asian 
 Institute of Technology) 
 Ph.D. Urban Engineering (The University of Tokyo) 
 ประสบการณ์สอน 5 ปี 

EN 112 602 กลศาสตร์ของไหล 

1.อ.ดร.วรพงษ์ โล่หไ์พศาลกฤช  
 Dr.-Ing. (Civil Engineering),  Technische Universität 

Braunschweig,  Germany" 
 M.Eng. (Water Engineering and Management), Asian Institute of 
 Technology, Thailand 
 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย 
 ประสบการณ์สอน 1 ปี 

EN 112 603 ปฏิบัติการกลศาสตร์
ของไหล 

1.อ.ดร.วรพงษ์ โล่หไ์พศาลกฤช  
 Dr.-Ing. (Civil Engineering),  Technische Universität 

Braunschweig,  Germany" 
 M.Eng. (Water Engineering and Management), Asian Institute of 
 Technology, Thailand 
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 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย 
 ประสบการณ์สอน 1 ปี 

EN 112 402 การส ารวจ 

1.รศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห ์
 Ph.D. (Integrative Environmental Science), University of 

Tsukuba,  Japan 
 วศ.ม. (วิศวกรรมส ารวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมส ารวจ) (เกียรตนิิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั,  ไทย 
 ประสบการณ์สอน 19 ปี 

EN 112 403 ปฏิบัติการส ารวจ 

1.รศ.ดร.ชาติชาย ไวยสุระสิงห ์
 Ph.D. (Integrative Environmental Science), University of 

Tsukuba,  Japan 
 วศ.ม. (วิศวกรรมส ารวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมส ารวจ) (เกียรตนิิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั,  ไทย 
 ประสบการณ์สอน 19 ปี 

องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 

EN 612 001 เคมีส าหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

1.รศ.ดร.ไปรยา เฉยไสย 
 B.Eng. Environmental Systems Engineering (Nagaoka University 

of Technology) 
 M.Eng. Environmental Systems Engineering (Nagaoka University 

 of Technology) 
 D.Eng. Energy & Environmental Engineering (Nagaoka University 

 of Technology) 
 ประสบการณ์สอน 17 ปี 

EN 612 002 ปฏิบัติการเคมีส าหรบั
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

1.รศ.ดร.ไปรยา เฉยไสย 
 B.Eng. Environmental Systems Engineering (Nagaoka University 

of Technology) 
 M.Eng. Environmental Systems Engineering (Nagaoka University 
 of Technology) 
 D.Eng. Energy & Environmental Engineering (Nagaoka University 
 of Technology) 
 ประสบการณ์สอน 17 ปี 

EN 614 102 วิศวกรรมน้ าเสียและ
การออกแบบ 

1. ผศ.ดร.พันวตัต์  พึ่งสาย 
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 M.Eng. Environmental Engineering and Management (Asian 
 Institute of Technology) 
 Ph.D. Urban Engineering (The University of Tokyo) 
 ประสบการณ์สอน 5 ปี 

EN 613 006 หน่วยกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม  

1.รศ.ดร.กลัยกร ขวัญมา 
 วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วท.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย)  
 ประสบการณ์สอน 13 ปี 
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EN 612 005 หน่วยปฏิบัติการทาง
สิ่งแวดล้อม 

1.ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฏรภ์ักด ี
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) 
 M.Sc. Environmental Science (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 Ph.D. Civil Engineering (North Dakota State University)
 ประสบการณ์สอน 11 ปี 

EN 613 007 ปฏิบัติการของหน่วย
ปฏิบัติการและกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม 

1. ผศ.ดร.พันวตัต์  พึ่งสาย 
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 M.Eng. Environmental Engineering and Management (Asian 
 Institute of Technology) 
 Ph.D. Urban Engineering (The University of Tokyo) 
 ประสบการณ์สอน 5 ปี 

EN 613 101 วิศวกรรมประปาและ
การออกแบบ 

1.รศ.พนมชัย วีระยุทธศลิป์  
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 ประสบการณ์สอน 29 ปี 

EN 614 201 การควบคุมมลพิษ 
อากาศและการออกแบบ 

1. อ.ดร.ชัชวาล อัยยาธิต ิ
 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยขอนแก่น) 
 วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย)  
 Dr.-Ing. Environmental Engineering (University of Stuttgart) 
 ประสบการณ์สอน 24 ปี 

EN 613 301 การจัดการขยะและ
เทคโนโลย ี

1.รศ.ดร.สุรพล ผดุงทน 
 วท.บ. วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
 M.Sc. Environmental Engineering (Lehigh University) 
 Ph.D. Environmental Engineering (Lehigh University) 
 ประสบการณ์สอน 7 ปี 

EN 614 502 การจัดการของเสีย
อันตราย 

1.ผศ.ดร.ปณิธาน จฑูาพร 
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 Ph.D. Environmental Engineering (University of North Carolina) 
 ประสบการณ์สอน 6 ปี 

EN 614 402 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

1.ผศ.ดร.รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย 
 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
 วศ.ด. วิศวกรรมเคม ี(มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 
 ประสบการณ์สอน 6 ปี 

EN 614 501 การสุขาภิบาลอาคาร
และการออกแบบ 

1.รศ.พนมชัย วีระยุทธศลิป์  
 วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 วท.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อม (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
 ประสบการณ์สอน 29 ปี 

EN 613 404 ระบบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการ 

1.ผศ.ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย 
 วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
 วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
 ปร.ด. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 
 ประสบการณ์สอน 9 ปี 
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วิชำพ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม  

EN 001 205 การพัฒนาทักษะทาง
วิศวกรรม  

ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก 
 M.Phil. (Computer Science), University of Manchester, UK 
 วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  มหาวิทยาลยัขอนแก่น, ไทย 
 ประสบการณ์สอน 27 ปี 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 

รศ.ดร.ปาพจน์ เจริญอภิบาล 
 Ph.D. (Materials Science and Engineering), University of 
 Pennsylvania, USA 
 M.S. (Materials Science and Engineering), University of 
 Pennsylvania, USA 
 B.S. (Materials Science and Engineering), Columbia University, 
 USA 
 ประสบการณ์สอน 13 ปี 

EN 413 400 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  

รศ.ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล 
 Ph.D. (Advanced Manufacturing Engineering), South Australia 
 University, Australia 
 วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย 
 ประสบการณ์สอน 26 ปี 

EN414 106 การออกแบบการทดลอง 

รศ.ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล 
 Ph.D. (Advanced Manufacturing Engineering), South Australia 
 University, Australia 
 วศ.ม. (วิศวกรรมอตุสาหการ), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, ไทย 
 วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย 
 ประสบการณ์สอน 26 ปี 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1. ห้องปฏิบัติกำร 
บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 

1.1. ห้องปฏิบัติกำรน้ ำดี 
1.1.1. สถานที่ห้อง  13307   ชั้น 3   อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1.1.2. อุปกรณ์ 

 
ล ำดับที ่ อุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น จ ำนวน 

1 
 

อุปกรณ์วัดสีและความขุน่ 
1.1 อุปกรณ์วัดสีแบบ Visual  comparision 
1.2 อุปกรณ์วัดสีแบบ Colour  comparator 
1.3 อุปกรณ์วัดความขุ่น 

 
- 

Lovibond 
Hach/2100Q 
Hach/2100P 

 
1 ชุด 
2 ชุด 

1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

2 อุปกรณ์วัดค่าการน าไฟฟา้ Hach/multimeter 
WTW/inoLab 

2 เครื่อง 
1 เครื่อง 

3 อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่าง Hach/multimeter 
Mettler Toledo/Seven 

Compact 

1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

4 อุปกรณ์วิเคราะห์ความกระด้างด้วยการไทเทรต - 3 ชุด/ปฏิบตัิการ 
5 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์ค่าคลอรีนอิสระ 
5.1 ชุด ไทเทรต (Iodometric  method) 
5.2 ชุด Test  kits 

 
- 

Lovibond 

 
2 ชุด/ปฏิบตัิการ 

2 ชุด 
6 
 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์แอนไอออน 
6.1 เครื่อง Spectrophotometer  
    (Colorimetric method) 

 
Thermo spectronic 

Hach/DR6000 

 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

7 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์โลหะหนัก, สารอินทรีย์อันตรายใน
น้ า 
7.1 เครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนกั (AAS) 
7.2 เครื่องมือวัดสารอินทรีย์อันตรายในน้ า (GC) 
7.3 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ใน
น้ า (TOC) 
 

 
 

Perkin  Elmer/Analyst  
Agilent/4890 

Analytik Jena/N/C21000 

 
 

1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

8 
 

อุปกรณ์เก็บรักษาตัวอย่างน้ า 
8.1 ห้องเย็น 
8.2 ตู้เย็น 

 
Grandcross 
Electrolux 

 
1 ห้อง 
1 ตู้ 

9 
 

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ า 
9.1 แบบแนวตั้งขนาด 1 ลิตร 
9.2 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเพื่อหาค่าออกซิเจนละลาย 
(DO) 

 
GEM 

- 

 
2 ชุด 
2 ชุด 

10 อุปกรณ์ทดสอบการตกตะกอนน้ า (Jar Test) แบบ 
6  Test 

Velp 
Flip & Bird 

2 ชุด 
2 ชุด 
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ล ำดับที ่ อุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น จ ำนวน 
11 อุปกรณ์เตรียมตัวอย่างเพื่อหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย 

ด้วยหลักการ Purge & Trap 
Tekmar/3100 1 เครื่อง 

12 เครื่อง Centrifuge (Refrigerate) Hettich/Rotina 380R 1 เครื่อง 
 

 
1. อุปกรณ์วัดสีและความขุ่น 

1.1 อุปกรณ์วัดสีแบบ Visual comparison 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.2 อุปกรณ์วัดสีแบบ Color comparator 
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1.3 อุปกรณ์วัดความขุ่น 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
2. อุปกรณ์วัดค่าการน าไฟฟ้า 

                      
 
3. อุปกรณ์วัดความเป็นกรด – ด่าง 
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4. อุปกรณ์วิเคราะห์ค่าคลอรีนอิสระ 
4.1 ชุดไทเทรต (Iodometric method) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 ชุด Test kits 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
5. อุปกรณ์วิเคราะห์แอนไอออน 

5.1 เครื่อง Spectrophotometer (Colorimetric method) 
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6. อุปกรณ์วิเคราะห์โลหะหนัก, สารอินทรีย์อันตรายในน้ า 
6.1 เครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนกั (AAS) 

            
 

6.2 เครื่องมือวัดสารอินทรีย์อันตรายในน้ า (GC) 

            
 

6.3 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในน้ า 
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7. อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างน้ า 
7.1 ห้องเย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.2 ตู้เย็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ า 
8.1 แบบแนวตั้งขนาด 1 ลิตร 
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8.2 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเพื่อหาค่าออกซิเจนละลาย (DO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. อุปกรณ์ทดสอบการตกตะกอนน้ า (Jar Test) แบบ 6 Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. อุปกรณ์เตรียมตัวอย่างเพื่อหาสารอินทรีย์ระเหยง่ายดว้ยหลักการ Purge & Trap 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. เครื่อง Centrifuge (Refrigerate) 
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1.1.3. ห้องปฏิบัติการ  
ปฏิบัติการน้ าดปีระกอบด้วย  7  ปฏิบัติการ โดยก่อนเร่ิมเรียนปฏิบัติการจะมีการอบรมความปลอดภัยในการท า
ปฏิบัติการ ดังนี ้

ปฏิบัติการที่  1  การเก็บ และรกัษาตัวอย่าง 
ปฏิบัติการที่  2  การวัดคา่พีเอช  สภาพการน าไฟฟา้  สี  และความขุ่น 
ปฏิบัติการที่  3  การวิเคราะห์สภาพกรด  สภาพดา่ง  คลอไรด์  และความกระดา้ง  
ปฏิบัติการที่  4  การวิเคราะห์เหล็ก  แมงกานีส  และซัลเฟต 
ปฏิบัติการที่  5  การทดสอบการตกตะกอนน้ าโดยวิธี   Jar   Test 
ปฏิบัติการที่  6  การวิเคราะห์ปริมาณคลอรีนตกค้างในน้ าประปา   และการศึกษาความต้องการคลอรีนของ น้ า

ดิบหลังการตกตะกอน 
 ปฏิบัติการที่  7  การวิเคราะห์ดโีอ บีโอดี และซโีอดี (ท าร่วมกับการปฏิบัติการน้ าเสีย) 
  

  



- 67 - 

1.1.4. แผนผังห้องปฏิบัติการน้ าดี 
แผนผังห้องปฏิบัติการและแสดงพ้ืนท่ีความปลดภัย (Safety Zone) 
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1.2. ห้องปฏิบัติการน้ าเสีย 
1.2.1. สถานที่ห้อง  13307 ชั้น  3  อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1.2.2. อุปกรณ์ 

ล ำดับที ่ อุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น จ ำนวน 
1 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์ซีโอดี    บีโอดี 
1.1 ชุด  Open  reflux  COD 
1.1 ชุด  Close reflux COD/COD  Reactor 
1.3 ชุดวิเคราะห์ออกซิเจนละลาย ด้วยวิธี
ไทเทรต 

 
เตา ISOPAD  ชุด  6  เตา 

HACH 
- 

 
2 ชุด 
3 ชุด 
3 ชุด/

ปฏิบัติการ 
2 เครื่อง  DO  meter Hach/multimeter 2 เครื่อง 
3 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์ N, P 
3.1 ชุด  Nitrogen  Distillation 
3.2 ชุด  Digestion  (12  หลอด) 
3.3 Spectrophotometer 

 
Buchi/B324 

Buchi 
Themospectronic 

Hach/DR6000 

 
1 เครื่อง 
2 ชุด 

1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

4 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์ของแข็งในน้ า 
4.1 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 
4.2 เตาอบ (Oven) 
 
4.3 เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) 
4.4 เครื่องชั่งละเอียด (4  ต าแหน่ง) 
 
4.5 ตู้ดูดความชื้น 
4.6 กรวยหาการตกตะกอนอิมฮอฟฟ์ (Imhoff 
Cone) 

 
Memmert 
Memmert 

Fisher 
Fisher 

Mettler Toledo 
Satorius 

- 
- 

 
2 เครื่อง 
2 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

3 ตู้ 
5 อัน 

5 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์น้ ามัน และไขมัน 
5.1 ชุดสกัด (Soxhlet)  6  เตา 

 
- 

 
1 ชุด 

6 
 

อุปกรณ์การหาโลหะหนัก, สารอินทรีย์อันตราย
ในน้ า 
6.1 เครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนกั (AAS) 
6.2 เครื่องมือวัดสารอินทรีย์อันตรายในน้ า 
(GC) 
 
6.3 เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอน
อินทรีย์ในน้ า 

 
 

Perkin Elmer/Analyst  
 

Agilent/4890 
Perkin 

Elmer/Autosystem XL 
Analytik Jena/N/C21000 

 
 

1 เครื่อง 
 

1 เครื่อง 
 
 

1 เครื่อง 
7 
 

อุปกรณ์เก็บรักษาตัวอย่างน้ า 
7.1 ห้องเย็น 
7.2 ตู้เย็น 

 
Grandcross 
Electrolux 

 
1 ห้อง 
1 ตู้ 

8 ตู้บ่มเชื้อและควบคุมอุณหภูมิส าหรับบีโอดี 
(BOD  Incubator) 

March   cool 
POL-EKO 

1 ตู้ 
1 ตู้ 

9 อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่าง Hach/multimeter 
Mettler Toledo/Seven 

Compact 

1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
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1 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์ซีโอดี    บีโอดี 
1.1 ชุด  Open  reflux  COD 

 
 
1.2 ชุด  Close  reflux  COD/COD   Reactor 

 
 
1.3 ชุดวิเคราะห์ออกซิเจนละลาย ด้วยวิธไีทเทรต 

        
 
2 

 
เครื่อง  DO  meter 
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3 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์ N, P 
3.1 ชุด  Nitrogen  Distillation 

 
 
3.2 ชุด  Digestion  (12  หลอด) 

 
 
3.3 Spectrophotometer 

   
 
 

4 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์ของแข็งในน้ า 
4.1 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) 
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4.2 เตาอบ (Oven) 

   
 
4.3 เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) 

 
 

4.4 เครื่องชั่งละเอียด (4  ต าแหน่ง) 
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4.5 ตู้ดูดความชื้น 

    
 
4.6 กรวยหาการตกตะกอนอิมฮอฟฟ์ (Imhoff Cone) 

 
 

  
1.2.3. ห้องปฏิบัติการ 
ประกอบด้วย  5  ปฏิบตัิการดังนี้ 

ปฏิบัติการที่  1    การวิเคราะห์ดีโอ บีโอดี และซโีอดี 
ปฏิบัติการที่  2    การวิเคราะห์ปริมาณของแข็ง  
ปฏิบัติการที่  3    การวิเคราะห์ไนโตรเจน (แอมโมเนีย  ออร์แกนิค และ TKN) 
ปฏิบัติการที่  4    การวิเคราะห์ฟอสฟอรัส และไนเตรท 
ปฏิบัติการที่  5    สาธิตการวิเคราะห์น้ ามันและไขมัน การวิเคราะห์โลหะหนัก และสารอินทรีย์อันตราย 
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1.2.4. แผนผังห้องปฏบิัติการน้ าเสีย 
แผนผังห้องปฏบิัติการและแสดงพื้นที่ความปลดภัย (Safety Zone) 
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1.3. ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 
1.3.1. สถานที่ ห้องฏิบัติการทางชีววิทยา   ชัน้ 1  อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1.3.2. อุปกรณ์ 

ล ำดับที ่ อุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น จ ำนวน 
1 อุปกรณ์ชุดห้องสะอาดปลอดเชือ้ ตู้ larminar flow forma Scientific 1  เคร่ือง 
2 อุปกรณ์วิเคราะห์หาแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและฟี

คอลโคลิฟอร์ม 
- 10 ชุด 

3 ตู้อบเลี้ยงเชื้อ ขนาด  200  ลิตร    Shel-lab      1  เคร่ือง 
4 ตู้อบเลี้ยงเชื้อ ขนาด  150  ลิตร    memmert  

Gallenkamp 
1  เคร่ือง 
1  เคร่ือง 

5 กล้องจุลทรรศน ์ Hund  
Olympus  

Motic 
Nikon 

6   ตัว 
5   ตัว 
4   ตัว 
2   ตัว 

6 หม้อนึ่งความดันไอน้ า  Astell 1  เคร่ือง 
7 อ่างควบคุมอุณหภูมิ  (Water bath) ISO TEMP   

ไม่ระบุยี่ห้อ 
1   เคร่ือง 
1   เคร่ือง 

8 ชุดเยื่อกรองส าหรับวิเคราะห์โคลิฟอร์มและฟีคอลโค
ลิฟอร์มแบบ Membrane filter Method 

Whatman  
Alltech 

1   ชุด 
1   ชุด 

9 อุปกรณ์ส าหรับหาการผลิตปฐมภูมิของแหล่งน้ า  
ประกอบด้วย 
   -  Saechi disk   1   อัน 
   -  ขวด BOD ใส 1   ชุด 
   -  ขวด BOD ด า 1   ชุด 
   -  อุปกรณ์เก็บ DO    1   อัน 

  

10 อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่าง Hach/multimeter   
Mettler toledo/ Seven 

Compact  

1  เคร่ือง 

11 เครื่อง  DO  meter Hach/multimeter    2 เครื่อง 
12 
 

อุปกรณ์วิเคราะห์ซีโอดี 
ชุด  Closed  reflux  COD/COD   Reactor 

 
HACH 

 
1 ชุด 

13 อุปกรณ์ส าหรับวิเคราะห์หา  MLSS 
เครื่องกรองสุญญากาศ 
ตู้อบ (Hot Air Oven) 
ตู้ดูดความชืน้ 

 
EDWARDS  
Memmert 

Weifo 

 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1  เคร่ือง 

14 Spectrophotometer Thermo spectronic 1  เคร่ือง 
15 เครื่องชั่งละเอียด (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   Satorius 1  เคร่ือง 
16 เครื่องชั่งละเอียด (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)   Denver 1  เคร่ือง 
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1  อุปกรณ์ชุดห้องสะอาดปลอดเชื้อ ตู้ larminar flow 

 
 

2  ตู้อบเลี้ยงเชื้อ ขนาด  200  ลิตร    

      
 

3  ตู้อบเลี้ยงเชื้อ ขนาด  150  ลิตร    
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4  กล้องจุลทรรศน์ 

 
 

5  หม้อนึ่งความดันไอน้ า 

 
 

6   อ่างควบคุมอุณหภูมิ  (Water bath) 

 
 

7  ชุดเยื่อกรองส าหรับวิเคราะห์โคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์มแบบ Membrane fiter Method 
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8  อุปกรณ์วัดความเป็นกรด – ด่าง 

             
 

 9  DO meter 

                 
 

10  เครื่อง Close  reflux  COD/COD   Reactor 

            
 

11 ตู้อบ (Hot Air Oven) 
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12 ตู้ดูดความชื้น 

 
 
13  Spectrophotometer 

   
 
14 เครื่องชั่ง 4 ต าแหน่ง 
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15 เครื่องชั่ง 2 ต าแหน่ง 

 
 
 

1.3.3. ปฏิบัติการ  

ประกอบด้วย 9 ปฏิบตัิการดังนี ้
ปฏิบัติการที่ 1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและการแยกเชื้อบริสทุธิ์ 
ปฏิบัติการที่ 2 การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์หาปริมาณแบคทีเรียโคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคอล 
         โคลิฟอร์มโดยวิธี MPN  
ปฏิบัติการที่ 3 การวิเคราะห์หาโคลิฟอร์มทั้งหมดและฟีคอลโคลิฟอร์มโดยวิธีเยื่อกรอง  
ปฏิบัติการที่ 4  ผลกระทบของสภาวะแวดล้อมต่อการเจริญและรูปแบบของการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
ปฏิบัติการที่ 5  การใช้กล้องจลุทรรศน์ในการศึกษาลักษณะเซลของสิ่งมีชีวิต   
ปฏิบัติการที่ 6  การศึกษาการท างานของจุลชีพในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ปฏิบัติการที่ 7 การผลิตปฐมภูมขิองแหล่งน้ า 
ปฏิบัติการที่ 8  การวิเคราะห์คณุภาพสิ่งแวดล้อมโดยใชส้ิ่งมีชีวติ 
ปฏิบัติการที่ 9 การศึกษาการท างานของจุลชีพในระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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1.3.4. แผนผังห้องปฏบิัติการทางชีววิทยา 

แผนผังห้องปฏิบัติการและแสดงพ้ืนท่ีความปลดภัย (Safety Zone) 
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1.4. ห้องปฏิบัติการทางอากาศ 
1.4.1. สถานที่ห้อง ห้องปฏิบัติการหน่วย ชั้น 1 อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   

1.4.2. อุปกรณ์ 
ล ำดับที ่ อุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น จ ำนวน 

1 เครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศแบบ  High  Volume 
เครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศแบบ  High  Volume   
พร้อมหัวเก็บฝุ่น  PM  10 

Ecoteeh 
Ecoteeh 

1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

2 เครื่องมือเก็บตัวอย่างก๊าซในบรรยากาศแบบ  Personal  
pump 

Buck 
SKC 

2 เครื่อง 
1 เครื่อง 

3 ชุดเครื่องมือวัดอุตอนิยมวิทยา  1 ชุด 
4 ชุด Pitot tube   1 ชุด 
5 ชุดเก็บตัวอย่างก๊าซ  1 ชุด 
6 เครื่องเป่าลมร้อน ขนาด  1 เครื่อง 
7 เครื่องเป่าลมร้อน ขนาด  1 เครื่อง 

 
1 เครื่องมือวัดปริมาณฝุ่นในบรรยากาศแบบ  High  Volume 

พร้อมหัวเก็บฝุ่น  PM  10 

    
 
2 

 
เครื่องมือเก็บตัวอย่างก๊าซในบรรยากาศแบบ  Personal  pump 
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3 
 

กล้องจุลทรรศน ์

 

1.4.3. ปฏิบัติการ 
      ประกอบด้วย  8  ปฏิบตัิการดังนี ้

ปฏิบัติการที่ 1 แนะน าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวัดมลพิษอากาศ 
ปฏิบัติการที่ 2 การวัดความเร็วและอัตราการไหลของอากาศในท่อ 
ปฏิบัติการที่ 3 การวัดความดันอากาศในท่อระบายอากาศ 
ปฏิบัติการที่ 4 การหาขนาดของฝุ่นโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
ปฏิบัติการที่ 5 การหาการกระจายขนาดของฝุน่โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ 
ปฏิบัติการที่ 6 การวัดปริมาณฝุน่ในอากาศ โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างแบบ High Volume 
ปฏิบัติการที่ 7 การวัดปริมาณฝุน่ในอาคาร โดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างแบบ Personal Pump 
ปฏิบัติการที่ 8 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 

 
1.4.4. แผนผังห้องปฏบิัติการอากาศ 

แผนผังห้องปฏิบัติการและแสดงพ้ืนท่ีความปลดภัย (Safety Zone) 
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1.5. แผนผังห้องปฏบิัติการขยะ 
1.5.1. สถานที่ห้อง  13307   และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคร่ืองมือ    อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1.5.2. อุปกรณ์ 

ล ำดับที ่ อุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น จ ำนวน 
1 เครื่องชั่งขยะพิกัด  60 กก.  และ3 ก.ก. - 2 อัน 
2 ตู้อบเพื่อหาความชื้น 

 
Memmert 

Fisher 
1 ตู้ 
1 ตู้ 

3 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง เพือ่หาความชื้น Medler Toledo 1 เครี่อง 
4 เครื่องบอร์ม   แคลลอริมิเตอร์ Leco/AC 350 1 เครี่อง 
5 เตาเผาอุณหภูมิสูง Fisher 1 เครี่อง 
6 เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (AAS) Perkin  Elmer/Analyst  800 1 เครี่อง 
7 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทน (GC) Shimadzu 1 เครี่อง 
8 เครื่องบดขยะ  1 เคร่ือง 

 
1 เครื่องชั่งขยะพิกัด  60 กก.  และ3 ก.ก. 

   
 
2 

 
ตู้อบเพื่อหาความชื้น 
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3 เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง เพือ่หาความชื้น 

 
 
4 

 
เครื่องบอร์ม   แคลลอริมิเตอร์ 

 
 
5 
 

 
เตาเผาอุณหภูมิสูง 
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6 เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (AAS) 

 
 
7 

 
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซมีเทน (GC) 

 
 
8 

 
เครื่องบดขยะ 
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1.5.3. ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติการที่ 1    การวิเคราะห์ส่วนประกอบ การหาความหนาแน่น และความชื้นของขยะ 
ปฏิบัติการที่ 2     การหาปริมาณ  Volatile combustible matters  และ Ash Content 
ปฏิบัติการที่ 3     การหาค่า Calorific value by Bomb Calorimeter 
 

1.5.4. แผนผังห้องปฏบิัติการขยะ 
แผนผังห้องปฏิบัติการและแสดงพ้ืนท่ีความปลดภัย (Safety Zone) 
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1.6. ห้องปฏิบัติการส าหรับปฏิบัติการหน่วยกระบวนการและหน่วยปฏิบัติการทางสิง่แวดล้อม 
1.6.1. สถานที่ห้อง 13307 ชั้น  3  อาคารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1.6.2. อุปกรณ์ 

ล ำดับที ่ อุปกรณ์ ยี่ห้อ/รุ่น จ ำนวน 
1 เครื่องวัดความเข้มข้นคลอรีนในน้ า 

1.1 ชุด ไทเทรต (Iodometric  method) 
1.2 ชุด Test  kits 

 
- 

Lovibond 

 
2 
1 

2 อุปกรณ์วัดความขุ่น Hach/2100Q 
Hach/2100P 

1 
1 

3 อุปกรณ์ทดสอบการตกตะกอนน้ า (Jar Test) 
แบบ 6  Test 

Velp 
Flip & Bird 

2 
2 

4 TOC Analyzer Analytik Jena/N/C21000 1 
5 ห้องเย็น Grandcross 1 
6 อุปกรณ์วัดค่าการน าไฟฟา้ Hach/multimeter 

WTW/inoLab 
2 
1 

7 อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่าง Hach/multimeter 
Mettler Toledo/Seven 

1 
1 

8 เครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนัก (AAS) Perkin Elmer/Analyst  1 
9 กล้องจุลทรรศน ์ Hund  

Olympus  
Motic 
Nikon 

6 
5 
4 
2 

10 ชุดเยื่อกรองและ membrane filter 
Method 

Whatman  
Alltech 

1 
1 

12 เครื่องช่ังละเอียด (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   Satorius 1 
13 เครื่องช่ังละเอียด (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)   Denver 1 

 
1 เครื่องวัดความเข้มข้นคลอรีนในน้ า 

1.1ชุด ไทเทรต (Iodometric method) 
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1.2 ชุด Test  kits 
1.3  

 
 
 
 
 
 
 

2 อุปกรณ์วัดความขุ่น 

 
 

3 อุปกรณ์ทดสอบการตกตะกอนน้ า (Jar Test) แบบ 6  Test 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 TOC Analyzer 
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5 ห้องเย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 อุปกรณ์วัดค่าการน าไฟฟา้ 

 
 

7 อุปกรณ์วัดความเป็นกรด-ด่าง 
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8 เครื่องมือวิเคราะห์โลหะหนัก (AAS) 

 
 

9 กล้องจุลทรรศน ์

 
 

10 ชุดเยื่อกรอง และ Membrane filter Method 

 
 

11 เครื่องช่ังละเอียด (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง)   
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12 เครื่องช่ังละเอียด (ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)   

 
 
1.6.3. ปฏิบัติการ 
ประกอบไปด้วย 8  ปฏิบตัิการดงัต่อไปนี ้

ปฏิบัติการ 1 การฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี 
ปฏิบัติการ 2 ถังปฏิกิริยาแบบการไหลตามกันและ
แบบถังกวนต่อเนื่อง 

ผศ.ดร.รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย 

ปฏิบัติการ 3 การแยกของแข็ง-ของเหลว การแยก
ด้วยตะแกรง การกรอง การตกตะกอน 

ผศ.ดร.ปณิธาน จูฑาพร 

ปฏิบัติการ 4 การตกตะกอน และการตกตะกอนผลึก
ทางเคมี 

ผศ.ดร.พันวัตต์  พ่ึงสาย 

ปฏิบัติการ 5 การดูดซึมและดูดซับ ผศ.ดร.วิษณุ แทนบุญช่วย 

ปฏิบัติการ 6 การแยกของแข็ง-ก๊าซ การถ่ายโอน
ระหว่างของเหลวและก๊าซ 

อ.ดร.ชัชวาล อัยยาธิติ 

ปฏิบัติการ 7 การแลกเปลี่ยนไอออน รศ.ดร.สุรพล ผดุงทน 

ปฏิบัติการ 8 เทคโนโลยีเยื่อกรอง ผศ.ดร.ปณิธาน จูฑาพร 
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1.6.4. แผนผังห้องปฏบิัติการหน่วยกระบวนการและหน่วยปฏิบัติการทางสิง่แวดล้อม 

 
 

1.7. โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการจึงไม่มีการใช้ซอฟต์แวร์ 
 
2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีทรัพยากรสารนิเทศเฉพาะและที่เก่ียวข้องกับสาขาวชิาวศิวกรรม
สิ่งแวดล้อม ดังนี ้

 1. หนังสือ 
 1.1 ภาษาไทย    จ านวน    801  รายการ 
 1.2 ภาษาต่างประเทศ   จ านวน    159  รายการ 

 2. วารสาร 
 2.1 ภาษาไทย    จ านวน     22  รายการ 
 2.2 ภาษาต่างประเทศ   จ านวน     10  รายการ 

 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3.1  ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม
ของวารสาร (e-journal subscribed by databases) ได้แก ่

วารสาร ได้แก่ 
1. Academic Search Complete 
2. ACM Digital Library 
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3. ACS (American Chemical Society Journal) 
4. Annual Review 
5. Cambridge Journals Online 
6. Emerald 
7. Engineering Source 
8. HSTalks - The Biomedical & Life Sciences Collection 
9. IEEE Xplore Digital Library 
10. Proquest Agriculture Science Collection 
11. ScienceDirect» 
12. Go to ScienceDirect 
13. Science Direct Title Lists 2022 
14. SciFinder-n» 
15. SpringerLINK-Journal 

3.2 ข้อมูล E-Theses และ E-Research  
1. EBSCO Open Dissertations 
2. KKU IR (2558-current) 
3. Research fund by TSRI (สกว.) 
4. TDC Thai Digital Collection  
5. Digital Research Information Center by NRCT 

3.3 ข้อมูล E-Book  
1. ห้องสมุดมารวย Maruey eLibrary» 
2. 2eBook (ภาษาไทย) 
3. Cambridge Core (ebook)» 
4. E-book ดา้นการเกษตร 
5. IG Library» 
6. Gale ebooks 
7. KPI Digital Library» 
8. ScienceDirect Ebooks 
9. ProQuest Ebook Central 
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2.2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพื้นที่อ่านหนังสือ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้อง Conference 

ให้บริการยืม คอมพิวเตอร์ Note Book และอื่นๆ อีกมากมาย  https://library.kku.ac.th/enlib/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

https://library.kku.ac.th/enlib/
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร/ระดับคณะ/ระดับสถาบันการศึกษาจากหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ โดยข้อมูลเปน็

ปัจจุบัน 
ผลกำรประเมินประกันคุณภำพระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 
 
ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 
แสดงหลักฐานที่มรีายละเอียดการอนุมัติหลักสูตร 
 
ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำ 
แสดงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมด 
 
ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3) 
แสดงรายละเอียดของแผนการสอน (มคอ.3) แต่ละรายวิชาที่ใช้ในการเทียบกับองค์ความรู้ที่สภาวิศวกรก าหนด 
 
ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
แสดงรายละเอียดของคู่มือปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน 
 
ภำคผนวก 5 อ่ืนๆ 
 


