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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 

ชื่อสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตบางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

สาขาวิศกรรมที่รับรองปริญญา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

ปการศึกษาที่รับรองปริญญา พ.ศ. 2565-2569  

 

สวนท่ี 1 หลักสูตร 

 
 

1. ชื่อหลักสูตร 

          ช่ือภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering 

  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

 ช่ือยอภาษาไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

 ช่ือเต็มภาษาองักฤษ : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 

 ช่ือยอภาษาอังกฤษ : B.Eng. (Environmental Engineering) 

 

3. วิชาเอก/แขนง 

 วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาไทย : - 

 วิชาเอก/แขนงวิชาภาษาอังกฤษ : - 
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4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  มุงผลติบัณฑิต ใฝรูใฝคิด มีจิตอาสา สรางเสริมปญญา พัฒนาสิ่งแวดลอม ปฏิบัติงานอยางเชี่ยวชาญ 

 4.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑติ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ที่มีความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ความรูพื้นฐาน

ทางวิศวกรรม ความรูเฉพาะทางวิศวกรรม และสามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอมได   

 2. เพ่ือผลิตบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ที่มีความรูควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม ความ

รับผิดชอบ และสรางวิศวกรเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

5. ระบบการจัดการศึกษา 

 5.1 ระบบ 

  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศกึษาแบงออกเปน 2 ภาคการศกึษาปกติ 1 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

 5.2  การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 

  ไมมี 

 5.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 
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6. แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาท่ี 1 : สำหรับนิสิตที่ไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1                             จำนวนหนวยกิต 

    (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสทั่วไป I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

01175xxx กิจกรรมพลศกึษา 1(0-2-1) 

01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ  3(- -) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

(วิชาภาษาไทย) 

3(- -) 

                                   รวม 19(- -) 

                  

 

        

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2                                   จำนวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป  1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

01420112 ฟสิกสทั่วไป II 3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3(- -) 

                                   รวม 17(- -) 
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           ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1                            จำนวนหนวยกิต 

  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาดวยตนเอง) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01210211 เคมีและชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6) 

01210212 ปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-2) 

01210215 อุทกธรณวีิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III 3(3-0-6) 

01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ  3(- -) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษากับการสื่อสาร 

(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร)   

3(- -) 

                                   รวม 19(- -) 

 

                              

ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2                                   จำนวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206221 ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

01209211 กลศาสตรของของไหล 3(3-0-6) 

01210213 หนวยปฏิบัติการและกระบวนการสำหรับ 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม I      

3(3-0-6) 

01210214 ปฏิบัตกิารวิศวกรรมสิ่งแวดลอม I                  1(0-3-2) 

01210231 การสำรวจสำหรบังานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  3(2-3-6) 

01213211 วัสดุศาสตรสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 วิชาศกึษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3(- -) 

                                   รวม 19(- -) 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1         จำนวนหนวยกิต                 

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01209312 ปฏิบัติการสำหรับวิชากลศาสตรของของไหล 1(0-3-2) 

01210311 หนวยปฏิบัติการและกระบวนการสำหรับ 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม II      

3(3-0-6)  

01210313 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม II                  1(0-3-2) 

01210321 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 

01210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6) 

01210331 การจัดการระบบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ  3(- -) 

                                   รวม 17(- -) 

                          

 

 

          ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2         จำนวนหนวยกิต  

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01210312 การสุขาภิบาลอาคารและระบบระบายน้ำ 3(2-3-6) 

01210323 วิศกรรมของเสียอันตราย       3(3-0-6) 

01210411 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา 3(2-3-6) 

01210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3(- -) 

                                   รวม 15(- -) 
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          ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                               จำนวนหนวยกิต  

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01210421 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 3(3-0-6) 

01210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม         3(3-0-6) 

01210495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 1(0-3-2) 

01210399 การฝกงาน 1 

 วิชาเฉพาะเลือก 6(- -) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร  3(- -) 

                                   รวม 17(- -) 

 

                                                                                          

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         จำนวนหนวยกิต  

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาดวยตนเอง) 

01210413 โครงสรางและระบบในงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

01210497 สัมมนา 1 

01210499 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2(0-6-3) 

 วิชาเลือกเสรี 6(- -) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 

                                   รวม 15(- -) 
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แผนการศกึษาที่ 2 : สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1                             จำนวนหนวยกิต 

    (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสทั่วไป I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

01175xxx กิจกรรมพลศกึษา 1(0-2-1) 

01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ 3(- -) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

(วิชาภาษาไทย) 

3(- -) 

                                   รวม 19(- -) 

 

         

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2                                   จำนวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

01403114 ปฏิบัตกิารหลักมูลเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมทีั่วไป 3(3-0-6) 

01417168 คณติศาสตรวิศวกรรม II 3(3-0-6) 

01420112 ฟสิกสทั่วไป II 3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัตกิารฟสิกส II 1(0-3-2) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3(- -) 

                                   รวม 17(- -) 
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 ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1                            จำนวนหนวยกิต 

  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาดวยตนเอง) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

01210211 เคมีและชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย 3(3-0-6) 

01210212 ปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย 1(0-3-2) 

01210215 อุทกธรณีวิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

01417267 คณติศาสตรวิศวกรรม III 3(3-0-6) 

01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ 3(- -) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษากับการสื่อสาร 

(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร)  

3(- -) 

                                   รวม 19(- -) 

     

ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2                                   จำนวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01206221 ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

01209211 กลศาสตรของของไหล 3(3-0-6) 

01210213 หนวยปฏิบัติการและกระบวนการสำหรับ 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม I      

3(3-0-6) 

01210214 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม I                  1(0-3-2) 

01210231 การสำรวจสำหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  3(2-3-6) 

01213211 วัสดุศาสตรสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3(- -) 

                                   รวม 19(- -) 
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1         จำนวนหนวยกิต  

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01209312 ปฏิบัติการสำหรับวิชากลศาสตรของของไหล 1(0-3-2) 

01210311 หนวยปฏิบัติการและกระบวนการสำหรับ 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม II      

3(3-0-6) 

01210313 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม II                  1(0-3-2) 

01210321 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 3(3-0-6) 

01210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 3(3-0-6) 

01210331 การจัดการระบบสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

01210421 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน 3(3-0-6) 

01210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม         3(3-0-6) 

                                   รวม 20(18-6-40) 

  

 

          ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2         จำนวนหนวยกิต  

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01210312 การสุขาภิบาลอาคารและระบบระบายน้ำ 3(2-3-6) 

01210323 วิศกรรมของเสียอันตราย       3(3-0-6) 

01210411 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา 3(2-3-6) 

01210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย 3(3-0-6) 

01210495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 1(0-3-2) 

01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ                       3(- -) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3(- -) 

                                   รวม 19(- -) 
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          ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1                               จำนวนหนวยกิต  

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01210490 สหกิจศึกษา 7 

                                   รวม 7 

 

                                                                                    

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         จำนวนหนวยกิต  

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศกึษาดวยตนเอง) 

01210413 โครงสรางและระบบในงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

01210497 สัมมนา 1 

01210499 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2(0-6-3) 

 วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร  3(- -) 

 วิชาเลือกเสรี 6(- -) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 

                                   รวม 18(- -) 

7. การเทียบโอน/ยกเวนรายวิชา  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 

       - ขอ 20 การเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต 

 20.1 นิสิตที่มีสิทธิขอเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต ประกอบดวย 

   20.1.1 นิสิตที่ยายคณะ ยายหลักสูตร หรือยายสาขาวิชาเอก มีสิทธิเทียบทุกรายวิชาที่

ปรากฏอยูในหลักสูตรท่ีรับเขา  

   20.1.2 นิส ิตที ่สอบคัดเล ือกเข ามาใหมไมม ีส ิทธ ิเท ียบรายว ิชา ยกเว นนิส ิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สิ้นสุดสถานภาพนิสิตในระยะเวลาไมเกิน 2 ป จึงมีสทิธิขอเทียบรายวิชาที่

มีระดับคะแนนไมต่ำกวา C หรือ 2.0 

   20.1.3 นิสิตในโครงการความรวมมือ ที่ไดกำหนดไวในโครงการวาสามารถขอเทียบ

รายวิชาได  

   20.1.4 นิสิตที่รับโอนหรือรับเขาศกึษาตอมาจากสถานศึกษาอื่น  

   20.1.5 นิสิตที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถานศึกษาหรือวิทยาเขต  

 20.2 เกณฑการเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต ประกอบดวย  

   20.2.1 การเทียบรายวิชาสำหรับนิสิตที่รับโอนหรือรับเขาศึกษาตอมาจากสถานศึกษาอื่น  

เปนรายวิชาที่เทียบไดกับรายวิชาในหลักสูตรที่รับเขา โดยไดระดับคะแนนไมต่ำกวา C หรือ 2.0 ให

บันทึกเปน P เทานั้น ทั้งนี้นิสิตที่รับโอนสามารถเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิตไดไมเกินกึ่งหนึ่งของ

หนวยกิตรวมตามหลักสูตรที่รับเขา สวนนิสิตที่รับเขาศึกษาตอสามารถเทียบรายวิชาและโอนหนวยกิต

ไดไมเกินสองในสามของหนวยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะที่รับเขา 
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   20.2.2 การเทียบรายวิชา สำหรับนิสิตตางสถาบันให อยู ในดุลยพินิจของอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา โดยผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอนุมัติจากคณบดีเจา

สังกัดรายวิชานั้น 

 20.3 การเทียบโอนในลักษณะกลุมวิชา 

   20.3.1 เนื้อหาโดยรวมของกลุมวิชาที่จะนำมาขอเทียบกับเนื้อหาโดยรวมของกลุมวิชาท่ี

เทียบได ตองมีความสอดคลองกันไมนอยกวารอยละ 60 และจำนวนหนวยกิตรวมของกลุมวิชาที่จะ

นำมาขอเทียบโอนตองไมนอยกวาจำนวนหนวยกิตรวมของกลุมวิชาที่เทียบโอนได 

   20.3.2 ทุกรายวิชาในกลุมวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอน ตองมีระดับคะแนนไมต่ำกวา C หรือ 

2.0 เทียบไดระดับคะแนน P 

   20.3.3 กรณีที่รายวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอนเปนรายวิชาในระบบการเรียนที่มิใชระบบ

ทวิภาค ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ผานความเห็นชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และอนุมัติของคณบดีเจาสังกัดรายวิชา โดยพิจารณาเทียบจำนวนหนวยกิตใหไดตามเกณฑ

ของระบบทวิภาค 

  20.4 การเทียบโอนจากประสบการณ การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และการเทียบ

โอนจากระบบการศึกษาตามอัธยาศัยใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติจาก

คณบดีเจาสังกัดหลักสูตร โดยอาจจัดใหมีการทดสอบขอเขียน หรือภาคปฏิบัติเพ่ิมเติมไดตามท่ีเห็นสมควร 

   20.5 นิสิตตองดำเนินการขอเทียบรายวิชา เพื่อยกเวนไมตองเรียน โดยผานความเห็นชอบของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณบดีเจาสังกัดนิสิต และสงหลักฐานการขออนุมัติตอคณบดีเจาสังกัดนสิิต

ภายในภาคการศึกษาปกติแรกที่นิสิตยายคณะ ยายหลักสูตร ยายสาขาวิชาเอก ไดรบัคัดเลือกเขาศึกษาหรือรับ

โอนมาจากสถานศึกษาอื่น กรณีที่มีความจำเปนไมอาจดำเนินการใหแลวเสร็จตามกำหนด ใหอยูในดุลยพินิจของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติของคณบดีเจาสังกัดนิสิต 

     - ขอ 21 การลงทะเบียนเรียนขามสถาบันและการเรียนขามวิทยาเขต 

 21.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนขามสถาบันไดในแตละภาคการศึกษา หากเปนการลงทะเบียนเรียน

เพื่อเพิ่มพูนความรูประเภทไมนับหนวยกิต (audit) การอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถาบันใหเปนอำนาจของ

คณบดีเจาสังกัดนิสิต 

 21.2 นิสิตท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามสถาบันเพ่ือนับหนวยกิตในหลักสูตร จะตองเปนไป

ตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้ 

  21.2.1 เปนนิสิตที่อยูในโครงการของหลักสูตรที่จัดใหมีการเรียนการสอนรวมระหวาง

สถาบัน โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดีเจาสังกัดหลักสูตร 

  21.2.2 เปนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปสุดทาย แตรายวิชาที่จะเรียนไมเปด

สอนในภาคการศึกษานั้นๆ  

 21.3 รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่นจะตองไดรับการเทียบรายวิชาตามหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย การเทียบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชา และอนุมัติของคณบดีเจาสังกัดรายวิชา 

โดยถือเกณฑเนื้อหาและจำนวนหนวยกิตเปนหลัก 
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 21.4 ผลการเรียนจากสถาบันอ่ืนใหบันทึกเปน  P หรือ NP และไมนำไปคิดแตมคะแนนเฉลี่ย

สะสม ยกเวนการลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตและการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่อยูในหลักสูตรท่ีจัดรวมกัน

ระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอ่ืน ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูรบัผิดชอบรายวิชาและอนุมัติของคณบดีเจา

สังกัดรายวิชา โดยสามารถนำมาคิดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมได 

 21.5 การผอนผันเงื่อนไขตามขอ 2.14 จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดีเจาสังกัดนิสิต  และ

อนุมัติโดยรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลงานดานวิชาการ 

 21.6  นิสิตลงทะเบียนเรียนขามวิทยาเขตไดโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรกึษาและ

อนุมัติจากคณบดีเจาสังกัดนิสิต ท้ังนี้ตองลงทะเบียนและชำระคาธรรมเนียมการศึกษา ณ วิทยาเขตที่นิสิตสังกัดกอน

จึงจะชำระคาธรรมเนียมการรับลงทะเบียนขามวิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 - หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2565 

 - ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 - ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 

 - ไดรบัอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 
 

9. ชื่อผูรับรอง/อนุมัติขอมูล 

ชื่อ-สกุล ตำแหนงบริหาร วาระการดำรงตำแหนง 

รองศาสตราจารย ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2561-ปจจุบัน 
 

10. ชื่อผูรับผิดชอบ/ผูประสานงานหลักสูตร 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนง โทรศัพท E-mail 

1 ผศ.ดร.วรินทรพร อโศกบุญรัตน ประธานหลักสูตร 08 1908 7213 varinporn.a@ku.th 

2 รศ.ดร.จีมา ศรลัมพ อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

08 6534 3618 cheema.c@ku.th 

3 ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

08 9483 0877 sucheela.p@ku.th 

4 อ.ดร.วิทรัช ยุทธวงศ อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

09 0007 9281 vitharuch.y@ku.th 

5 ผศ.กชกร สุรเนาวรัตน อาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 

09 5667 0724 fengkos@ku.ac.th 

 



13 

 

สวนท่ี 2 นิสิต/นักศึกษา 

1. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

     ตองเปนผูสำเร็จชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  

1. เปนผูมีความประพฤติเสียหายอยางรายแรง  

2. เปนคนวิกลจริต  

3. เปนโรคตดิตอรายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเปนอุปสรรคขัดขวางตอการศึกษา  

4. ถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย 

 

2. แผนการรับนิสิตในระยะ 5 ป 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษา 

ตารางที่ 1 : ภาคปกติ 

ปที่ ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 60 60 60 60 60 

2 - 60 60 60 60 

3 - - 60 60 60 

4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะจบ - - - - 60 

 

ตารางที่ 2 : ภาคภาษาอังกฤษ  

ปที่ ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 20 20 20 20 20 

2 - 20 20 20 20 

3 - - 20 20 20 

4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

จำนวนนิสิตที่คาดวาจะจบ - - - - 20 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคและมาตรฐานผลการเรียนรูเปนตาม มคอ. 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร 

และตามขอบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562 โดยมีความเชื่อมโยงดังนี้ 

 3.1 ความเชื่อมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามขอตกลง 

Washington Accord 

 

ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม 

(Engineering Knowledge) 

- สามารถประยุกตใชความรูทา

งดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และ

ความรู เฉพาะทางวิศวกรรม 

เพื่อการแกไขและหาคําตอบ 

ของปญหาทางวิศวกรรมท่ีซับซ

อน 

1. 01210211/เคมีและชีววิทยาของน้ำและน้ำ

เสีย   

การแปลงหนวยทาง

วิศวกรรม ลักษณะเฉพาะ

ทางชีวภาพเคมีและ

กายภาพของน้ำและน้ำเสีย 

หลักมูลชีววิทยา แนวคิด

พ้ืนฐานของนิเวศวิทยา โซ

อาหาร เซลลและ

โครงสรางของเซลล 

หลักการของวิทยา

แบคทีเรีย ผลิตภาพและ

ปจจัยจำกัด พฤติกรรมของ

เอนไซมที่สัมพันธกับการ

ปรับเสถียรของสารอินทรีย 

จลนพลศาสตรเคมี อุณ

หพลวัตของสมดุลเคมี 

คาคงท่ีสมดุล เคมีกรด -

บสเ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน -

รีดักชัน การสลายทาง

ชีวภาพของสารอินทรีย 

วิธีการเก็บรวบรวมและการ

ตรวจวัดทางชีวภาพเคมี

และกายภาพของ

พารามิเตอรคุณภาพน้ำ

และน้ำเสีย ความสัมพันธ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

ระหวางพารามิเตอร

คุณภาพน้ำและการ

เปลี่ยนแปลงชีวชาติใน

สิ่งแวดลอมการบำบัดน้ำ

เสีย 

  2. 01210213/หนวยปฏิบัติการและ

กระบวนการสำหรบัวิศวกรรมสิ่งแวดลอม I                     

ดุลมวลและการถายเทมวล 

แบบจำลองการไหล ถัง

ปฏิกรณ เกณฑการเลือก

กระบวนการในการปรับ

คุณภาพน้ำและบำบัดน้ำ

เสีย หนวยปฏิบัติการ

สำหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม การปรับใหเทา 

การเติมอากาศ การ

ตกตะกอนสารเคมี โคแอก

กูเลชันและฟล็อกคูเลชัน 

การนอนกน การกรองและ

การกรองดวยแผนเยื่อ

กรอง การดูดซับ การ

แลกเปลี่ยนประจุ การฆา

เชื้อ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ขั้นสูง 

  3. 01210215/อุทกธรณีวิทยาสำหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม  

วัฏจักรอุทกวิทยา พรีซิพิเท

ชัน การซึมเขา น้ำทา การ

ระเหยและการคายระเหย 

ขอมูลอุตุนิยมวิทยา สมดุล

มวลสารและการแปลง

หนวยที่เก่ียวของ การ

ปนเปอนของน้ำผิวดิน 

ความดันชลศาสตร การ

ไหลของน้ำใตดินและการ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

ปนเปอนของน้ำใตดิน 

พิบัติภัยทางธรรมชาติที่

เก่ียวของ การวัดตัวแปร

ทางอุทกวิทยาและ

ธรณวีิทยา 

  4. 01210311/หนวยปฏิบัติการและ

กระบวนการสำหรบัวิศวกรรมสิ่งแวดลอม II 

หลักมูลของการวิเคราะห

กระบวนการ ดุลมวลและ

การถายเทมวล ถังปฏิกรณ

แบบไหลตามกันและแบบ

กวนผสมตอเน่ือง หนวย

กระบวนการทางชีวภาพ

สำหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม กระบวนการ

บำบัดแบบแอโรบิกและ

แอนแอโรบิก ไคเนติกส

ชีวเคมีและการเติบโต 

กระบวนการท่ีตะกอนจุล

ชีพเติบโตแบบแขวนลอย

และแบบเกาะติด 

กระบวนการบำบัดสลัดจ 

การกำจัดธาตุอาหาร 

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ทางเคมีและชีวภาพ 

2 การวิเคราะหปญหา 

(Problem Analysis) 

- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย 

สืบคน และวิเคราะห ปญหา

ทางวิศวกรรมท่ีซับซอน เพ่ือให

ไดขอสรปุ ของปญหาที่มี 

นัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

1. 01210495/การเตรียมการโครงงานวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 

การศึกษาเก่ียวกับโครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การ

ตรวจเอกสาร การทดสอบ

เบื้องตน การนำเสนอ

ขอเสนอ โครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

ธรรมชาติ และ วิทยาการทาง

วิศวกรรมศาสตร 

  2. 01210499/โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โครงงานที่นาสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

3 การออกแบบ/พัฒนาหา

คําตอบของปญหา 

(Design/Development of 

Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคําตอบ

ของปญหาทาง วิศวกรรมที่ซับซ

อน และออกแบบระบบ ชิ้นงาน 

หรือกระบวนการ ตามความ 

จําเปนและเหมาะสม กับขอพิ

จารณาทางดานสาธารณสุข 

ความปลอดภัย วัฒนธรรม 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

1. 01210312/การสุขาภิบาลอาคารและระบบ

ระบายน้ำ 

พ้ืนฐานของระบบ

สุขาภิบาลอาคาร กฎหมาย

และระเบียบขอบังคบั การ

ออกแบบเก่ียวกับระบบ

จายน้ำประปา จายน้ำรอน 

ระบายน้ำและอากาศ การ

ปองกันอัคคีภัยและการ

ระบายน้ำฝนในอาคาร การ

ออกแบบชลศาสตรใน

ระบบทอระบายน้ำเสีย 

การประมาณปริมาณน้ำใน

การออกแบบ การ

ออกแบบระบบรวบรวมน้ำ

เสีย และระบาย การ

ออกแบบระบบสูบน้ำเสีย 

และบำบัดน้ำเสียและการ

จัดการมูลฝอยสำหรับ

อาคารเด่ียว 

  2. 01210321/ มลพิษทางอากาศและการ

ควบคุม 

ลักษณะเฉพาะของสาร

มลพิษทางอากาศ 

แหลงกำเนิดมลพิษอากาศ 

หลักการเผาไหม สารมลพิษ

ทางอากาศจาก

กระบวนการเผาไหม 

ผลกระทบตอสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม การกระจาย

ของสารมลพิษอากาศ การ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

เก็บตัวอยางอากาศและการ

วิเคราะห เทคนิคการ

ควบคุมมลพิษอากาศ การ

ออกแบบระบบควบคุม

มลพิษอากาศ มาตรฐาน

คุณภาพอากาศ  

  3. 01210322/วิศวกรรมขยะมูลฝอย ลักษณะเฉพาะทาง

กายภาพและเคมีของขยะ

มูลฝอยชุมชน การ

ออกแบบระบบการเก็บ

และการขนสงขยะมูลฝอย 

การออกแบบกระบวนการ

บำบัดขยะมลูฝอย การ

ออกแบบการฝงกลบถูก

หลักสุขาภิบาล การหมัก

ปุย การเผาเปนเถา การลด

และการนำขยะมูลฝอย

กลับมาใช การผลิตแกส

ชีวภาพจากขยะมูลฝอย 

  4. 01210323/วิศวกรรมของเสียอันตราย  ประเภทและ

ลักษณะเฉพาะของของเสีย

อันตราย การเก็บและการ

ขนสง การตอบสนอง

ฉุกเฉิน กฎหมายและ

มาตรฐาน พิษวิทยาและ

การประเมินความเสี่ยง 

การออกแบบและการ

ปฏิบัติการของ

กระบวนการบำบัดทาง

กายภาพ เคมี และชีวภาพ 

การปรับเสถียรและการทำ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

กอนแข็ง การเผาไหมแบบ

อินซนิเนอเรชัน การ

ออกแบบหลุมฝงกลบ การ

จัดการของเสียกัมมันตรงัสี 

การนำของเสียกลับมาใช

ประโยชน สภาวะและการ

เคลื่อนท่ีของสารปนเปอน 

การประเมินทิศทางการ

ไหลของน้ำใตดิน การ

นำพาของสารปนเปอนใต

ดิน การฟนฟูดินและน้ำใต

ดินปนเปอน 

  5. 01210331/ การจัดการระบบสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

และจรรยาบรรณวิศวกร 

องคกร กฎหมายและ

ขอกำหนดที่เก่ียวของกับ

การจัดการสิ่งแวดลอม การ

จัดการความปลอดภัย 

สาธารณสุขพื้นฐาน ระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

เครื่องมือสำหรับการ

จัดการสิ่งแวดลอม การ

ประเมนิความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม การ

วิเคราะหวัฏจักรชีวิต 

เศรษฐศาสตรสำหรับการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษา         

  6. 01210411/การออกแบบทางวิศวกรรม

ประปา 

การประเมินความตองการ

ใชน้ำ มาตรฐานคณุภาพ

น้ำประปา แหลงน้ำดิบ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

สำหรับผลิตน้ำประปา  

การออกแบบระบบลำเลียง

น้ำดิบ แนวคิดในการเลือก

กระบวนการผลิต

น้ำประปา การควบคุมและ

ออกแบบกระบวนการผลิต

น้ำประปา ถังผสม ถังสราง

ฟล็อก ถังตกตะกอน ถัง

กรอง กระบวนการแกน้ำ

กระดาง การกำจัดเหล็ก

และแมงกานีส การฆาเชื้อ

โรค การควบคุมและ

ออกแบบระบบจาย

น้ำประปา 

  7. 01210412/การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำ

เสีย 

มาตรฐานน้ำทิ้ง ลักษณะ

ของน้ำเสียจากแหลงตางๆ 

หลักเกณฑในการเลือก

ระบบบำบัดน้ำเสีย การ

ออกแบบระบบแยกดวย

ตะแกรง ถังตกตะกอน ถัง

เติมอากาศ กระบวนการ

แอกทิเวเต็ดสลัดจ สระเติม

อากาศ ระบบโปรยกรอง 

บอปรับเสถียรของเสีย 

ระบบแผนสัมผัสชีวภาพ 

การควบคุมโรงบำบัดน้ำ

เสีย 

  8. 01210421/ การควบคุมมลพิษทางเสียงและ

การสั่นสะเทือน 

ฟสิกสของเสียง มลพิษทาง

เสียงและการสั่นสะเทือน 

แหลงที่มาของมลพิษทาง

เสียงและการสั่นสะเทือน 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

การวัดคุมและเกณฑการวัด

มลพิษเสียงและการ

สั่นสะเทือน กฎหมายและ

มาตรฐานในการควบคุม

มลพิษทางเสียง การ

ประเมนิผลกระทบจาก

มลพิษเสียง แบบจำลอง

ทางคณิตศาสตรในการ

ประเมนิมลพิษทางเสียง 

การออกแบบระบบปองกัน

มลพิษทางเสียง การ

ประยุกตใชวัสดทุี่เหมาะสม

กับตัวก้ันมลพิษทางเสียง 

แนวทางและมาตรการ

ควบคุมมลพิษทางเสียง

และการสั่นสะเทือน 

4 การสืบคน (Investigation) 

- สามารถดําเนินการสืบคนเพ่ือ

หาคําตอบของ ปญหาทาง

วิศวกรรมที่ซับซอน โดยใชความ

รูจากงานวิจัยและวิธีการวิจัย 

รวมถึง การออกแบบการ

ทดลอง การวิเคราะห และการ

แปลความหมายของขอมูล  

การสังเคราะหขอมูลเพ่ือใหได

ผลสรุปที่ เชื่อถือได 

1. 01210495/ การเตรียมการโครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

การศึกษาเก่ียวกับโครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การ

ตรวจเอกสาร การทดสอบ

เบื้องตน การนำเสนอ

ขอเสนอ โครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

  2. 01210499/โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โครงงานท่ีนาสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย 

(Modern Tool Usage) 

1. 01210212/ปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาของ

น้ำและน้ำเสีย 

การวิเคราะหของแข็ง 

ความขุน คาสภาพนำไฟฟา 

ความเค็ม สี ความกระดาง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

- สามารถสราง เลือกใช เทคนคิ

วิธี ทรัพยากร และ ใชเครื่องมือ 

ทันสมัยทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึง

การพยากรณ  

การทําแบบจําลองของงานทาง

วิศวกรรมที่ซับซอนท่ี เขาใจถึงข

อจํากัด 

ของเครื่องมือตางๆ 

ความเปนกรด ความเปน

ดาง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี 

แอมโมเนีย ทีเคเอ็น 

ฟอสเฟต โคลิฟอรม

แบคทีเรียท้ังหมด ฟคลัโคลิ

ฟอรม พารามิเตอรเคมีและ

ชีวภาพในระบบแอโรบิกมี

และไมมีไนทรฟิเคชัน 

ระบบแอน็อกซิก ระบบ

แอนแอโรบิก และระบบยู

โทรฟค      

  2. 01210214/ ปฏิบัติการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

I                                                         

กระบวนการตกตะกอน

ดวยสารเคมี โคแอกกูเลชัน

และฟล็อกคเูลชัน การนอน

กน การกรอง การฆาเชื้อ

โรค และการดูดซับโดยการ

วิเคราะหทดลองใน

หองปฏิบัติการ  

  3. 01210231/ การสำรวจสำหรบังานวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม                                             

หลักการทั่วไป ความคลาด

เคลื่อนในการสำรวจ แผน

ที่และมาตราสวน หลักการ

และการใชงานกลองวัดมุม 

การวัดระยะและการวัดมุม

อยางละเอียด งานสำรวจ

วงรอบ การระดับและการ

ระดบัอยางละเอียด การ

คำนวณและปรับแกขอมูล

งานภาคสนาม ขอกำหนด

ความคลาดเคลื่อน งาน

ขายสามเหลี่ยม ระบบพิกัด

ระนาบราย การสำรวจ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

รายละเอียดเพ่ือการเขียน

แผนท่ีภูมิประเทศ การ

สำรวจเพ่ือการกอสราง 

การสำรวจสำหรบังาน

ระบบสุขาภิบาล และ

ระบบบำบัดกำจัดของเสีย 

  4. 01210313/ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

II 

การเก็บตัวอยางและการ

วิเคราะหตัวอยางน้ำเสีย 

การประเมินประสิทธิภาพ

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ทางชีวภาพ การเก็บ

ตัวอยางการจำแนก

ประเภทและการวิเคราะห

องคประกอบขยะ การเก็บ

และวิเคราะหตัวอยางฝุน 

การเก็บและวิเคราะห

ตัวอยางกาซและสารระเหย

งายในอากาศ การตรวจวัด

มลภาวะเสียงและการ

สั่นสะเทือน 

  5. 01210413/โครงสรางและระบบในงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

โครงสรางคอนกรีตเสริม

กำลัง อุปกรณและ

เครื่องจักรกลในการบำบัด

ของเสีย วิชาการเครื่องมือ 

ระบบไฟฟาในการบำบัด

ของเสีย การประมาณราคา 

  6. 01210421/การควบคุมมลพิษทางเสียงและ

การสั่นสะเทือน  

 ฟสิกสของเสียง มลพิษ

ทางเสียงและการ

สั่นสะเทือน แหลงที่มาของ

มลพิษทางเสียงและการ

สั่นสะเทือน การวัดคุมและ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

เกณฑการวัดมลพิษเสียง

และการสั่นสะเทือน 

กฎหมายและมาตรฐานใน

การควบคุมมลพิษทางเสียง 

การประเมินผลกระทบจาก

มลพิษเสียง แบบจำลอง

ทางคณิตศาสตรในการ

ประเมนิมลพิษทางเสียง 

การออกแบบระบบปองกัน

มลพิษทางเสียง การ

ประยุกตใชวัสดุที่เหมาะสม

กับตัวกั้นมลพิษทางเสียง 

แนวทางและมาตรการ

ควบคุมมลพิษทางเสียง

และการสั่นสะเทือน 

6 วิศวกรและสังคม (The 

Engineer and Society) 

- สามารถใชเหตุและผลจาก

หลักการและความรูที่ ไดรับ มา

ประเมนิประเด็นและ

ผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชีวอ

นามัย ความปลอดภัย กฎหมาย 

และวัฒนธรรมที่เก่ียวพันกับ

การปฏิบัตวิิชาชีพวิศวกรรม 

1. 01210331/ การจัดการระบบสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

และจรรยาบรรณวิศวกร 

องคกร กฎหมายและ

ขอกำหนดที่เก่ียวของกับ

การจัดการสิ่งแวดลอม การ

จัดการความปลอดภัย 

สาธารณสุขพื้นฐาน ระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

เครื่องมือสำหรับการ

จัดการสิ่งแวดลอม การ

ประเมนิความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม การ

วิเคราะหวัฏจักรชีวิต 

เศรษฐศาสตรสำหรับการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษา         
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  2. 01210431/ การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม   

แนวทางในการประเมนิผล

กระทบสิ่งแวดลอม สังคม 

และสุขภาพ กฎหมาย

สิ่งแวดลอม มาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนในการศึกษาและ

วิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และ

สุขภาพ มาตรการในการ

ลดผลกระทบและการ

ติดตามตรวจวัด 

กรณีศึกษา 

7 สิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 

(Environment and 

Sustainability) 

- สามารถเขาใจผลกระทบของ

คําตอบของปญหางานทาง

วิศวกรรม 

ในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล

อม และสามารถแสดงความรู

และ 

ความจําเปนของการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

1. 01210331/ การจัดการระบบสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

และจรรยาบรรณวิศวกร 

องคกร กฎหมายและ

ขอกำหนดที่เก่ียวของกับ

การจัดการสิ่งแวดลอม การ

จัดการความปลอดภัย 

สาธารณสุขพื้นฐาน ระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

เครื่องมือสำหรับการ

จัดการสิ่งแวดลอม การ

ประเมนิความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม การ

วิเคราะหวัฏจักรชีวิต 

เศรษฐศาสตรสำหรับการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษา         

  2. 01210431/ การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม   

แนวทางในการประเมนิผล

กระทบสิ่งแวดลอม สังคม 

และสุขภาพ กฎหมาย
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

สิ่งแวดลอม มาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนในการศึกษาและ

วิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และ

สุขภาพ มาตรการในการ

ลดผลกระทบและการ

ติดตามตรวจวัด 

กรณีศึกษา 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ (Ethics) 

- สามารถใชหลักการทาง

จรรยาบรรณและมีสํานึก 

รับผิดชอบตอ 

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

วิศวกรรม 

1. 01210331/ การจัดการระบบสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม

และจรรยาบรรณวิศวกร 

องคกร กฎหมายและ

ขอกำหนดที่เก่ียวของกับ

การจัดการสิ่งแวดลอม การ

จัดการความปลอดภัย 

สาธารณสุขพื้นฐาน ระบบ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

เครื่องมือสำหรับการ

จัดการสิ่งแวดลอม การ

ประเมนิความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม การ

วิเคราะหวัฏจักรชีวิต 

เศรษฐศาสตรสำหรับการ

จัดการสิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษา         

9 การทํางานเดี่ยวและทํางานเป

นทีม (Individual and 

Team work) 

- ทําหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งในดานการ 

ทํางานเดี่ยว และการทํางานใน

1. 01210212/ปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาของ

น้ำและน้ำเสีย 

การวิเคราะหของแข็ง 

ความขุน คาสภาพนำไฟฟา 

ความเค็ม สี ความกระดาง 

ความเปนกรด ความเปน

ดาง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี 

แอมโมเนีย ทีเคเอ็น 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

ฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนําทีมที่มี

ความหลากหลายของสาขา

วิชาชีพ 

ฟอสเฟต โคลิฟอรม

แบคทีเรียท้ังหมด ฟคลัโคลิ

ฟอรม พารามิเตอรเคมีและ

ชีวภาพในระบบแอโรบิกมี

และไมมีไนทรฟิเคชัน 

ระบบแอน็อกซิก ระบบ

แอนแอโรบกิ และระบบยู

โทรฟค      

  2. 01210214/ ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

I                                                         

กระบวนการตกตะกอน

ดวยสารเคมี โคแอกกูเลชัน

และฟล็อกคเูลชัน การนอน

กน การกรอง การฆาเชื้อ

โรค และการดูดซับโดยการ

วิเคราะหทดลองใน

หองปฏิบัติการ  

  3. 01210313/ปฏิบัตกิารวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

II 

การเก็บตัวอยางและการ

วิเคราะหตัวอยางน้ำเสีย 

การประเมินประสิทธิภาพ

กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

ทางชีวภาพ การเก็บ

ตัวอยางการจำแนก

ประเภทและการวิเคราะห

องคประกอบขยะ การเก็บ

และวิเคราะหตัวอยางฝุน 

การเก็บและวิเคราะห

ตัวอยางกาซและสารระเหย

งายในอากาศ การตรวจวัด

มลภาวะเสียงและการ

สั่นสะเทือน 

  4. 01210497/ สัมมนา  การนำเสนอและอภิปราย

หัวขอที่นาสนใจทาง
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมใน

ระดบัปริญญาตรี 

10 การส่ือสาร 

(Communication) 

- สามารถสื่อสารงานวิศวกรรม

ที่ซับซอนกับกลุมผูปฏิบัติ

วิชาชีพ วิศวกรรมและสังคม

โดยรวมไดอยาง มีประสิทธิผล 

อาทิ สามารถอาน และเขียน

รายงาน ทางวิศวกรรมและ

เตรียมเอกสารการออกแบบงาน

วิศวกรรมไดอยางมีประสิทธิผล 

สามารถนําเสนอ สามารถให

และรับคําแนะนํางานไดอยาง

ชัดเจน 

1. 01210497/ สัมมนา  การนำเสนอและอภิปราย

หัวขอที่นาสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมใน

ระดบัปริญญาตรี 

  2. 01210499/โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โครงงานที่นาสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

11 การบริหารโครงการและการ

ลงทุน (Project 

Management and  

Finance) 

- สามารถแสดงวามีความรูและ

ความเขาใจ หลักการทาง

วิศวกรรมและการบริหารงาน 

และ สามารถประยุกตใช

หลักการบริหารในงานของตน 

ในฐานะผูรวมทมีและผูนําทีม

เพื่อบริหารจัดการ โครงการ

วิศวกรรมที่มีสภาพแวดลอมการ

ทํางาน ความหลากหลายสาขา

วิชาชีพ 

1. 01210499/โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โครงงานท่ีนาสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Washington 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

12 การเรียนรูตลอดชีพ 

(Lifelong Learning) 

- ตระหนักและเห็นความจําเป

นในการเตรียมตัว เพื่อให

สามารถการปฏิบัติงานไดโดย

ลําพังและ สามารถการเรียนรู

ตลอดชีพเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเทคโนโลยีและ

วิศวกรรม 

1. 01210497/ สัมมนา  การนำเสนอและอภิปราย

หัวขอที่นาสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมใน

ระดบัปริญญาตรี 

 

3.2 แสดงความเช่ือมโยงระหวางรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตาม       ข

อตกลง Sydney Accord 

 

ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

1 ความรูดานวิศวกรรม 

(Engineering 

Knowledge) 

- สามารถประยุกตใชความรู

ทางดานคณิตศาสตร วิทยา

ศาสตร พื้นฐานทางวิศวกรรม 

และความรู เฉพาะทาง

วิศวกรรม เพื่อการแกไขและ

หาคาํตอบ ของปญหาทาง

วิศวกรรมท่ีซับซอน 

1. 01210211/เคมีและชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย

   

การแปลงหนวยทาง

วิศวกรรม 

ลักษณะเฉพาะทาง

ชีวภาพเคมีและ

กายภาพของน้ำและนำ้

เสีย หลักมูลชีววิทยา 

แนวคิดพ้ืนฐานของ

นิเวศวิทยา โซอาหาร 

เซลลและโครงสรางของ

เซลล หลักการของ

วิทยาแบคทีเรีย ผลิต

ภาพและปจจัยจำกัด 

พฤติกรรมของเอนไซม
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

ที่สัมพันธกับการปรับ

เสถียรของสารอินทรีย 

จลนพลศาสตรเคมี อุณ

หพลวัตของสมดลุเคมี 

คาคงที่สมดุล เคมีกรด -

บสเ ปฏิกิริยา

ออกซิเดชัน -รีดักชัน 

การสลายทางชีวภาพ

ของสารอินทรยี วิธีการ

เก็บรวบรวมและการ

ตรวจวัดทางชีวภาพเคมี

และกายภาพของ

พารามิเตอรคุณภาพน้ำ

และน้ำเสีย 

ความสัมพันธระหวาง

พารามิเตอรคุณภาพน้ำ

และการเปลี่ยนแปลงชีว

ชาติในสิ่งแวดลอมการ

บำบัดน้ำเสีย 

  2. 01210213/หนวยปฏิบัติการและกระบวนการ

สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม I                      

ดุลมวลและการถายเท

มวล แบบจำลองการ

ไหล ถังปฏิกรณ เกณฑ

การเลือกกระบวนการ

ในการปรับคุณภาพน้ำ

และบำบัดน้ำเสีย หนวย

ปฏิบัติการสำหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

การปรับใหเทา การเติม

อากาศ การตกตะกอน

สารเคมี โคแอกกูเลชัน

และฟล็อกคูเลชัน การ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

นอนกน การกรองและ

การกรองดวยแผนเย่ือ

กรอง การดูดซับ การ

แลกเปลี่ยนประจุ การ

ฆาเชื้อ ปฏิกิริยา

ออกซิเดชันขั้นสูง 

  3. 01210215/อุทกธรณีวิทยาสำหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม  

วัฏจักรอุทกวิทยา พรี

ซิพิเทชัน การซึมเขา 

น้ำทา การระเหยและ

การคายระเหย ขอมูล

อุตุนิยมวิทยา สมดุล

มวลสารและการแปลง

หนวยที่เกี่ยวของ การ

ปนเปอนของน้ำผิวดิน 

ความดันชลศาสตร การ

ไหลของน้ำใตดินและ

การปนเปอนของน้ำใต

ดิน พิบัติภัยทาง

ธรรมชาติที่เก่ียวของ 

การวัดตัวแปรทางอุทก

วิทยาและธรณีวิทยา 

  4. 01210311/หนวยปฏิบัติการและกระบวนการ

สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม II 

หลักมูลของการ

วิเคราะหกระบวนการ 

ดุลมวลและการถายเท

มวล ถังปฏิกรณแบบ

ไหลตามกันและแบบ

กวนผสมตอเนื่อง 

หนวยกระบวนการทาง

ชีวภาพสำหรับ

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

กระบวนการบำบัดแบบ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

แอโรบิกและแอนแอโร

บิก ไคเนติกสชีวเคมี

และการเตบิโต 

กระบวนการที่ตะกอน

จุลชีพเติบโตแบบ

แขวนลอยและแบบ

เกาะติด กระบวนการ

บำบัดสลดัจ การกำจัด

ธาตุอาหาร 

กระบวนการบำบัดน้ำ

เสียทางเคมีและชีวภาพ 

2 การวิเคราะหปญหา 

(Problem Analysis) 

- สามารถระบุ ตั้งสมการ วิจัย 

สืบคน และวิเคราะห ปญหา

ทางวิศวกรรมท่ีซับซอน เพ่ือ

ใหไดขอสรุป ของปญหาที่มี 

นัยสําคัญ โดยใช หลักการทาง 

คณติศาสตร วิทยาศาสตร

ธรรมชาติ และ วิทยาการทาง

วิศวกรรมศาสตร 

1. 01210495/การเตรียมการโครงงานวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 

การศกึษาเก่ียวกับ

โครงงานวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม การตรวจ

เอกสาร การทดสอบ

เบื้องตน การนำเสนอ

ขอเสนอ โครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

  2. 01210499/โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โครงงานที่นาสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

3 การออกแบบ/พัฒนาหา

คําตอบของปญหา 

(Design/Development 

of Solutions) 

- สามารถพัฒนาหาคําตอบ

ของปญหาทาง วิศวกรรมท่ี

ซับซอน และออกแบบระบบ 

1. 01210312/การสุขาภิบาลอาคารและระบบ

ระบายน้ำ 

พื้นฐานของระบบ

สุขาภิบาลอาคาร 

กฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับ การออกแบบ

เก่ียวกับระบบจาย

น้ำประปา จายน้ำรอน 

ระบายน้ำและอากาศ 

การปองกันอัคคีภัยและ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

ชิ้นงาน หรอืกระบวนการ 

ตามความ 

จําเปนและเหมาะสม กับขอพิ

จารณาทางดานสาธารณสุข 

ความปลอดภัย วัฒนธรรม 

สังคม และสิ่งแวดลอม 

การระบายน้ำฝนใน

อาคาร การออกแบบชล

ศาสตรในระบบทอ

ระบายน้ำเสีย การ

ประมาณปริมาณน้ำใน

การออกแบบ การ

ออกแบบระบบรวบรวม

น้ำเสีย และระบาย การ

ออกแบบระบบสูบน้ำ

เสีย และบำบัดน้ำเสีย

และการจัดการมูลฝอย

สำหรับอาคารเดี่ยว 

  2. 01210321/ มลพิษทางอากาศและการควบคุม ลักษณะเฉพาะของสาร

มลพิษทางอากาศ 

แหลงกำเนิดมลพิษ

อากาศ หลักการเผาไหม 

สารมลพิษทางอากาศ

จากกระบวนการเผา

ไหม ผลกระทบตอ

สุขภาพและสิ่งแวดลอม 

การกระจายของสาร

มลพิษอากาศ การเก็บ

ตัวอยางอากาศและการ

วิเคราะห เทคนิคการ

ควบคุมมลพิษอากาศ 

การออกแบบระบบ

ควบคุมมลพิษอากาศ 

มาตรฐานคุณภาพ

อากาศ  

  3. 01210322/วิศวกรรมขยะมูลฝอย ลักษณะเฉพาะทาง

กายภาพและเคมีของ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

ขยะมูลฝอยชุมชน การ

ออกแบบระบบการเก็บ

และการขนสงขยะมูล

ฝอย การออกแบบ

กระบวนการบำบัดขยะ

มูลฝอย การออกแบบ

การฝงกลบถูกหลัก

สุขาภิบาล การหมักปุย 

การเผาเปนเถา การลด

และการนำขยะมูลฝอย

กลับมาใช การผลิตแกส

ชีวภาพจากขยะมูลฝอย 

  4. 01210323/วิศวกรรมของเสียอันตราย  ประเภทและ

ลักษณะเฉพาะของของ

เสียอันตราย การเก็บ

และการขนสง การ

ตอบสนองฉุกเฉิน 

กฎหมายและมาตรฐาน 

พิษวิทยาและการ

ประเมนิความเสี่ยง การ

ออกแบบและการ

ปฏิบัติการของ

กระบวนการบำบัดทาง

กายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ การปรับเสถียร

และการทำกอนแข็ง 

การเผาไหมแบบอินซิน

เนอเรชัน การออกแบบ

หลุมฝงกลบ การจัดการ

ของเสียกัมมันตรังสี 

การนำของเสียกลับมา
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

ใชประโยชน สภาวะ

และการเคลื่อนท่ีของ

สารปนเปอน การ

ประเมนิทิศทางการไหล

ของน้ำใตดิน การนำพา

ของสารปนเปอนใตดนิ 

การฟนฟูดินและน้ำใต

ดินปนเปอน 

  5. 01210331/ การจัดการระบบสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอมและ

จรรยาบรรณวิศวกร 

องคกร กฎหมายและ

ขอกำหนดที่เกี่ยวของ

กับการจัดการ

สิ่งแวดลอม การจัดการ

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขพื้นฐาน 

ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม เครื่องมือ

สำหรับการจัดการ

สิ่งแวดลอม การ

ประเมนิความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม การ

วิเคราะหวัฏจักรชีวิต 

เศรษฐศาสตรสำหรับ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษา         

  6. 01210411/การออกแบบทางวิศวกรรมประปา การประเมินความ

ตองการใชน้ำ 

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำประปา แหลงน้ำดิบ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

สำหรับผลิตน้ำประปา  

การออกแบบระบบ

ลำเลียงน้ำดิบ แนวคิด

ในการเลือก

กระบวนการผลิต

น้ำประปา การควบคุม

และออกแบบ

กระบวนการผลิต

น้ำประปา ถังผสม ถัง

สรางฟล็อก ถัง

ตกตะกอน ถังกรอง 

กระบวนการแกน้ำ

กระดาง การกำจัด

เหล็กและแมงกานีส 

การฆาเชื้อโรค การ

ควบคุมและออกแบบ

ระบบจายน้ำประปา 

  7. 01210412/การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย มาตรฐานน้ำทิ้ง 

ลักษณะของนำ้เสียจาก

แหลงตางๆ หลักเกณฑ

ในการเลือกระบบบำบัด

น้ำเสีย การออกแบบ

ระบบแยกดวยตะแกรง 

ถังตกตะกอน ถังเติม

อากาศ กระบวนการ

แอกทิเวเต็ดสลัดจ สระ

เติมอากาศ ระบบโปรย

กรอง บอปรับเสถียร

ของเสีย ระบบแผน

สัมผัสชีวภาพ การ

ควบคุมโรงบำบัดน้ำเสีย 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  8. 01210421/ การควบคมุมลพิษทางเสียงและการ

สั่นสะเทือน 

ฟสิกสของเสียง มลพิษ

ทางเสียงและการ

สั่นสะเทือน แหลงท่ีมา

ของมลพิษทางเสียงและ

การสั่นสะเทือน การวัด

คุมและเกณฑการวัด

มลพิษเสียงและการ

สั่นสะเทือน กฎหมาย

และมาตรฐานในการ

ควบคุมมลพิษทางเสียง 

การประเมินผลกระทบ

จากมลพิษเสียง 

แบบจำลองทาง

คณิตศาสตรในการ

ประเมนิมลพิษทาง

เสียง การออกแบบ

ระบบปองกันมลพิษ

ทางเสียง การ

ประยุกตใชวัสดทุี่

เหมาะสมกับตัวกั้น

มลพิษทางเสียง 

แนวทางและมาตรการ

ควบคุมมลพิษทางเสียง

และการสั่นสะเทือน 

4 การสืบคน (Investigation) 

- สามารถดําเนินการสืบค

นเพ่ือหาคําตอบของ ปญหา

ทางวิศวกรรมท่ีซับซอน โดย

ใชความรูจากงานวิจัยและ

วิธีการวิจัย รวมถึง การ

ออกแบบการทดลอง การวิ

1. 01210495/ การเตรียมการโครงงานวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม 

การศกึษาเก่ียวกับ

โครงงานวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม การตรวจ

เอกสาร การทดสอบ

เบื้องตน การนำเสนอ

ขอเสนอ โครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

เคราะห และการแปล

ความหมายของขอมูล  

การสงัเคราะหขอมูลเพ่ือใหได

ผลสรุปที่ เชื่อถือได 

  2. 01210499/โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โครงงานท่ีนาสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

5 การใชเครื่องมือทันสมัย 

(Modern Tool Usage) 

- สามารถสราง เลือกใช 

เทคนิควิธี ทรัพยากร และ ใช

เครื่องมือ 

ทันสมัยทางวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึง

การพยากรณ  

การทําแบบจําลองของงาน

ทางวิศวกรรมท่ีซับซอนที่ เข

าใจถึงขอจํากัด 

ของเครื่องมือตางๆ 

1. 01210212/ปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาของน้ำ

และน้ำเสีย 

การวิเคราะหของแข็ง 

ความขุน คาสภาพนำ

ไฟฟา ความเคม็ สี 

ความกระดาง ความ

เปนกรด ความเปนดาง 

ดีโอ บีโอดี ซีโอดี 

แอมโมเนีย ทีเคเอ็น 

ฟอสเฟต โคลิฟอรม

แบคทีเรียทั้งหมด ฟคัล

โคลิฟอรม พารามิเตอร

เคมีและชีวภาพใน

ระบบแอโรบิกมีและไม

มีไนทริฟเคชัน ระบบ

แอน็อกซิก ระบบแอน

แอโรบิก และระบบยู

โทรฟค      

  2. 01210214/ ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

I                                                         

กระบวนการตกตะกอน

ดวยสารเคมี โคแอกกูเล

ชันและฟล็อกคูเลชัน 

การนอนกน การกรอง 

การฆาเชื้อโรค และการ

ดูดซับโดยการวิเคราะห

ทดลองใน

หองปฏิบัติการ  
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

  3. 01210231/ การสำรวจสำหรับงานวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม                                             

หลักการทั่วไป 

ความคลาดเคลื่อนใน

การสำรวจ แผนที่และ

มาตราสวน หลักการ

และการใชงานกลองวัด

มุม การวัดระยะและ

การวัดมุมอยางละเอียด 

งานสำรวจวงรอบ การ

ระดับและการระดับ

อยางละเอียด การ

คำนวณและปรับแก

ขอมูลงานภาคสนาม 

ขอกำหนดความคลาด

เคลื่อน งานขาย

สามเหลี่ยม ระบบพิกัด

ระนาบราย การสำรวจ

รายละเอียดเพ่ือการ

เขียนแผนท่ีภูมิประเทศ 

การสำรวจเพ่ือการ

กอสราง การสำรวจ

สำหรับงานระบบ

สุขาภิบาล และระบบ

บำบัดกำจัดของเสีย 

  4. 01210313/ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม II การเก็บตัวอยางและ

การวิเคราะหตัวอยาง

น้ำเสีย การประเมิน

ประสิทธิภาพ

กระบวนการบำบัดน้ำ

เสียทางชีวภาพ การ

เก็บตัวอยางการจำแนก

ประเภทและการ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

วิเคราะหองคประกอบ

ขยะ การเก็บและ

วิเคราะหตัวอยางฝุน 

การเก็บและวิเคราะห

ตัวอยางกาซและสาร

ระเหยงายในอากาศ 

การตรวจวัดมลภาวะ

เสียงและการ

สั่นสะเทือน 

  5. 01210413/โครงสรางและระบบในงานวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม  

โครงสรางคอนกรีต

เสริมกำลัง อุปกรณและ

เครื่องจักรกลในการ

บำบัดของเสีย วิชาการ

เครื่องมือ ระบบไฟฟา

ในการบำบัดของเสีย 

การประมาณราคา 

  6. 01210421/การควบคมุมลพิษทางเสียงและการ

สั่นสะเทือน  

 ฟสิกสของเสยีง มลพิษ

ทางเสียงและการ

สั่นสะเทือน แหลงท่ีมา

ของมลพิษทางเสียงและ

การสั่นสะเทือน การวัด

คุมและเกณฑการวัด

มลพิษเสียงและการ

สั่นสะเทือน กฎหมาย

และมาตรฐานในการ

ควบคุมมลพิษทางเสียง 

การประเมินผลกระทบ

จากมลพิษเสียง 

แบบจำลองทาง

คณิตศาสตรในการ

ประเมนิมลพิษทางเสียง 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

การออกแบบระบบ

ปองกันมลพิษทางเสียง 

การประยุกตใชวัสดุที่

เหมาะสมกับตัวกั้น

มลพิษทางเสียง 

แนวทางและมาตรการ

ควบคุมมลพิษทางเสียง

และการสั่นสะเทือน 

6 วิศวกรและสังคม (The 

Engineer and Society) 

- สามารถใชเหตุและผลจาก

หลักการและความรูที่ ไดรับ 

มาประเมินประเด็นและ

ผลกระทบตางๆ ทางสังคม ชี

วอนามัย ความปลอดภัย 

กฎหมาย และวัฒนธรรมที่

เก่ียวพันกับการปฏิบัติวิชาชีพ

วิศวกรรม 

1. 01210331/ การจัดการระบบสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอมและ

จรรยาบรรณวิศวกร 

องคกร กฎหมายและ

ขอกำหนดที่เกี่ยวของ

กับการจัดการ

สิ่งแวดลอม การจัดการ

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขพื้นฐาน 

ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม เครื่องมือ

สำหรับการจัดการ

สิ่งแวดลอม การ

ประเมนิความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม การ

วิเคราะหวัฏจักรชีวิต 

เศรษฐศาสตรสำหรับ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษา         

  2. 01210431/ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  

แนวทางในการ

ประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และ

สุขภาพ กฎหมาย
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

สิ่งแวดลอม มาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนในการศึกษา

และวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และ

สุขภาพ มาตรการใน

การลดผลกระทบและ

การตดิตามตรวจวัด 

กรณีศึกษา 

7 สิ่งแวดลอมและความย่ังยืน 

(Environment and 

Sustainability) 

- สามารถเขาใจผลกระทบ

ของคําตอบของปญหางาน

ทางวิศวกรรม 

ในบริบทของสังคมและสิ่ง

แวดลอม และสามารถแสดง

ความรูและ 

ความจําเปนของการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

1. 01210331/ การจัดการระบบสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอมและ

จรรยาบรรณวิศวกร 

องคกร กฎหมายและ

ขอกำหนดที่เกี่ยวของ

กับการจัดการ

สิ่งแวดลอม การจัดการ

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขพื้นฐาน 

ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม เครื่องมือ

สำหรับการจัดการ

สิ่งแวดลอม การ

ประเมนิความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม การ

วิเคราะหวัฏจักรชีวิต 

เศรษฐศาสตรสำหรับ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษา         

  2. 01210431/ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  

แนวทางในการ

ประเมนิผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และ
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

สุขภาพ กฎหมาย

สิ่งแวดลอม มาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนในการศึกษา

และวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม สังคม และ

สุขภาพ มาตรการใน

การลดผลกระทบและ

การตดิตามตรวจวัด 

กรณีศึกษา 

8 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(Ethics) 

- สามารถใชหลักการทาง

จรรยาบรรณและมีสํานึก 

รับผิดชอบตอ 

มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ

วิศวกรรม 

1. 01210331/ การจัดการระบบสิ่งแวดลอม ปญหามลพิษ

สิ่งแวดลอมและ

จรรยาบรรณวิศวกร 

องคกร กฎหมายและ

ขอกำหนดที่เก่ียวของ

กับการจัดการ

สิ่งแวดลอม การจัดการ

ความปลอดภัย 

สาธารณสุขพื้นฐาน 

ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม เครื่องมือ

สำหรับการจัดการ

สิ่งแวดลอม การ

ประเมินความเสี่ยงดาน

สิ่งแวดลอม การ

วิเคราะหวัฏจักรชีวิต 

เศรษฐศาสตรสำหรับ

การจัดการสิ่งแวดลอม 

กรณีศึกษา         
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

9 การทํางานเดี่ยวและทํางาน

เปนทีม (Individual and 

Team work) 

- ทําหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งในดานการ 

ทํางานเดี่ยว และการทํางาน

ในฐานะผูรวมทีมหรือ ผูนําทีม

ท่ีมีความหลากหลายของสาขา

วิชาชีพ 

1. 01210212/ปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาของน้ำ

และน้ำเสีย 

การวิเคราะหของแข็ง 

ความขุน คาสภาพนำ

ไฟฟา ความเค็ม สี 

ความกระดาง ความ

เปนกรด ความเปนดาง 

ดีโอ บีโอดี ซีโอดี 

แอมโมเนีย ทีเคเอ็น 

ฟอสเฟต โคลิฟอรม

แบคทีเรียทั้งหมด ฟคัล

โคลิฟอรม พารามิเตอร

เคมีและชีวภาพใน

ระบบแอโรบิกมแีละไม

มีไนทริฟเคชัน ระบบ

แอน็อกซิก ระบบแอน

แอโรบิก และระบบยู

โทรฟค      

  2. 01210214/ ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

I                                                         

กระบวนการตกตะกอน

ดวยสารเคมี โคแอกกูเล

ชันและฟล็อกคูเลชัน 

การนอนกน การกรอง 

การฆาเชื้อโรค และการ

ดูดซับโดยการวิเคราะห

ทดลองใน

หองปฏิบัติการ  

  3. 01210313/ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม II การเก็บตัวอยางและ

การวิเคราะหตัวอยาง

น้ำเสีย การประเมิน

ประสิทธิภาพ

กระบวนการบำบัดน้ำ

เสียทางชีวภาพ การ

เก็บตัวอยางการจำแนก
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

ประเภทและการ

วิเคราะหองคประกอบ

ขยะ การเก็บและ

วิเคราะหตัวอยางฝุน 

การเก็บและวิเคราะห

ตัวอยางกาซและสาร

ระเหยงายในอากาศ 

การตรวจวัดมลภาวะ

เสียงและการ

สั่นสะเทือน 

  4. 01210497/ สัมมนา  การนำเสนอและ

อภิปรายหัวขอที่

นาสนใจทางวิศวกรรม

สิ่งแวดลอมในระดับ

ปริญญาตรี 

10 การสื่อสาร 

(Communication) 

- สามารถสื่อสารงาน

วิศวกรรมท่ีซับซอนกับกลุมผู

ปฏิบัติวิชาชีพ วิศวกรรมและ

สังคมโดยรวมไดอยาง มี

ประสิทธิผล อาทิ สามารถอ

าน และเขียนรายงาน ทาง

วิศวกรรมและเตรียมเอกสาร

การออกแบบงานวิศวกรรมได

อยางมีประสิทธิผล สามารถ

นําเสนอ สามารถใหและรับคํา

แนะนํางานไดอยางชัดเจน 

1. 01210497/ สัมมนา  การนำเสนอและ

อภิปรายหัวขอที่

นาสนใจทางวิศวกรรม

สิ่งแวดลอมในระดับ

ปริญญาตรี 

  2. 01210499/โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โครงงานที่นาสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
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ลำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

(Graduate Attributes) 

ตามขอตกลง Sydney 

Accord 

รหัสวิชา/รายวิชา คําอธิบายรายวิชา 

11 การบริหารโครงการและการ

ลงทุน (Project 

Management and  

Finance) 

- สามารถแสดงวามีความรู

และความเขาใจ หลักการทาง

วิศวกรรมและการบริหารงาน 

และ สามารถประยุกตใช

หลักการบริหารในงานของตน 

ในฐานะผูรวมทีมและผูนําทีม

เพื่อบริหารจัดการ โครงการ

วิศวกรรมท่ีมีสภาพแวดลอม

การทํางาน ความหลากหลาย

สาขาวิชาชีพ 

1. 01210499/โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โครงงานที่นาสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

12 การเรียนรูตลอดชีพ 

(Lifelong Learning) 

- ตระหนักและเห็นความจําเป

นในการเตรียมตัว เพื่อให

สามารถการปฏิบัติงานไดโดย

ลําพังและ สามารถการเรียนรู

ตลอดชีพเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเทค

โนโลยีและวิศวกรรม 

1. 01210497/ สัมมนา  การนำเสนอและ

อภิปรายหัวขอที่

นาสนใจทางวิศวกรรม

สิ่งแวดลอมในระดับ

ปริญญาตรี 
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4. มาตรฐานการเรียนรู 

4.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1. เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ

และซื่อสัตยสุจริต 

2. มีวินัย  ตรงตอเวลา  รับผดิชอบตอตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ       

ขององคกรและสังคม 

3. มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม   สามารถทำงานเปนหมูคณะ  สามารถแกไขขอขัดแยงตาม 

ลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

4. สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรู ทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกร  

สังคมและสิ่งแวดลอม 

5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ ในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

4.2 ดานความรู 

1. มีความรู และความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ

เศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของและการสรางนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี 

2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเน้ือหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

4. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

5. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 4.3 ดานทักษะทางปญญา 

  1. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี  

2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
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5. สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 

2. สามารถเปนผูรเิริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอำนวยความ

สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรยีนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4. รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรบัตัวและทำงานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ 

5. มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สังคม 

          4.5    ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกตตอการ

แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูล ทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย โดยการใช 

สัญลักษณ 

 5. สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา 

วิศวกรรมที่เก่ียวของได 

 

 

 

 

 

 



49 

 

สวนท่ี 3 คณาจารย 

1. ประธานหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศกึษา ปที่สำเร็จกศึกษา ประสบการณสอน (ป) 

นางสาววรินทรพร อโศกบุญรัตน ผูชาวยศาสตราจารย - วศ.บ .(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- M.Eng. (Environmental 

Engineering and Management) 

Asian Institute of Technology 

- D.Eng. (Environmental 

Engineering and Management) 

Asian Institute of Technology 

2552 

 

 

2554 

 

 

2558 

 

 

5 ป 

 

2. อาจารยผูรัผดิชอบหลักสูตร 

ตารางแสดงรายชื่ออาจารยผูรับผิดขอบหลักสูตร 

ตารางที่ 1 : อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศกึษา ปที่สำเร็จกศกึษา 
ประสบการณ

สอน (ป) 

1 นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

- วท.บ .(เคมีวิศวกรรม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- M.Eng.  ) Industrial Engineering(  

Texas Tech University, USA. 

- M.Sc. (Environmental 

Engineering)  

University of Southern 

California, USA. 

2531 

 

2533 

 

2543 

27 ป 

2 นางจีมา  ศรลัมพ 

 

รองศาสตราจารย 

 

- วศ.บ) .วิศวกรรมสิ่งแวดลอม( 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- M.Eng. (Environmental 

Engineering)  

Asian Institute of Technology 

- Ph.D. (Environmental 

Engineering in Civil Engineering) 

University of Illinois at Urbana-

Champaign, USA. 

2538 

 

2540 

 

 

2546 

 

 

 

19 ป 

3 นางสาววรินทรพร อโศกบุญรัตน 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

- วศ.บ .(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- M.Eng. (Environmental 

Engineering and Management) 

2552 

 

 

2554 

 

5 ป 
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Asian Institute of Technology 

- D.Eng. (Environmental 

Engineering and Management) 

Asian Institute of Technology 

 

2558 

4 นายวิทรัช ยุทธวงศ 

 

อาจารย 

 

- วศ.บ .(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- M.Eng. (Environmental 

Engineering and Management) 

Asian Institute of Technology 

- D.Eng. (Urban Engineering) 

The University of Tokyo 

2555 

 

 

2557 

 

 

2560 

3 ป 

5 นางสาวสุชีลา พลเรือง 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

- Dipl. Ing. (Mechanical 

Engineering (Chemical Process 

Engineering)) RWTH Aachen 

University, Germany 

- วศ.ด) .วิศวกรรมส่ิงแวดลอม( 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2553 

 

 

 

2561 

11 ป 

 

3. อาจารยประจำหลักสูตร/อาจารยประจำสาขาวิชา 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศกึษา ปที่สำเร็จกศกึษา 
ประสบการณ

สอน (ป) 

1 นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

- วท.บ) .เคมีวิศวกรรม( 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- M.Eng.  ) Industrial Engineering(  

Texas Tech University, USA. 

- M.Sc. (Environmental 

Engineering)  

University of Southern 

California, USA. 

2531 

 

2533 

 

2543 

27 ป 

2 นางจีมา  ศรลัมพ 

 

รองศาสตราจารย 

 

- วศ.บ) .วิศวกรรมสิ่งแวดลอม( 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- M.Eng. (Environmental 

Engineering)  

Asian Institute of Technology 

- Ph.D. (Environmental 

Engineering in Civil Engineering) 

University of Illinois at Urbana-

Champaign, USA. 

2538 

 

2540 

 

 

2546 

 

 

 

19 ป 

3 นายฉัตรดนัย จิระเดชะ 

 

รองศาสตราจารย - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

- M.Eng. (Environmental 

Engineering) 

University of New Haven, West 

Haven, CT, USA. 

2534 

 

2536 

 

 

 

23 ป 
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- Ph.D. (Environmental 

Engineering) 

Illinois Institute of Technology, 

USA. 

2541 

4 นายชาต ิเจียมไชยศร ี

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- M.Eng. (Environmental 

Engineering)  

Asian Institute of Technology 

- D.Eng. (Environmental 

Engineering) 

University of Tokyo, Japan 

2531 

 

2533 

 

 

2536 

 

 

28 ป 

5 วาที่รอยตรธีนัช สุขวิมลเสรี 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

- วศ.ม. (วิศวกรรมสำรวจ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ผ.ม .(การวางแผนภาคและเมือง(  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2537 

 

2541 

 

2548 

23 ป 

6 นายพงศศกัดิ์ หนูพันธ 

 

รองศาสตราจารย 

 

- วท.บ) .สาธารณสุขศาสตร( 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

- วท.ม) .วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม( 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- M.Sc. (Environmental Science 

and Engineering) 

 Colorado School of Mines, 

USA. 

- Ph.D.(Environmental Science 

and   Engineering) 

Colorado School of Mines, USA. 

2532 

 

2535 

 

2542 

 

 

 

2546 

 

30 ป 

7 นางสาวพิชญนรี ลลิตาภรณ 

 

ผูชวยศาสตราจารย - วศ.บ) .วิศวกรรมเคมี ( 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- M.Eng. (Environmental 

Engineering and Management) 

Asian Institute of Technology 

- D.Eng. (Environmental 

Engineering) 

Kyoto University, Japan 

2552 

 

2554 

 

 

 

2557 

6 ป 

8 นางสาวพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

- วท.บ) .เทคโนโลยีชนบท( 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- วศ.ม) .วิศวกรรมโยธา( 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  

- D.Tech.Sc. (Toxicology, 

Technology and Management) 

Asian Institute of Technology 

2536 

 

2540 

 

2546 

 

19 ป 

9 นางสาววรินทรพร อโศกบุญรัตน 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

- วศ.บ .(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2552 

 

 

5 ป 
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- M.Eng. (Environmental 

Engineering and Management) 

Asian Institute of Technology 

- D.Eng. (Environmental 

Engineering and Management) 

Asian Institute of Technology 

2554 

 

 

2558 

10 นายวิทรัช ยุทธวงศ 

 

อาจารย 

 

- วศ.บ .(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

เกียรตินิยมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- M.Eng. (Environmental 

Engineering and Management) 

Asian Institute of Technology 

- D.Eng. (Urban Engineering) 

The University of Tokyo 

2555 

 

 

2557 

 

 

2560 

3 ป 

11 นางสาววิลาสินี อยูชัชวาล  

 

รองศาสตราจารย 

 

- วศ.บ) .วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ( 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- M.Eng. (Environmental 

Engineering and Management) 

Asian Institute of Technology 

- D.Eng. (Energy and 

Environmental Science) 

Nagaoka University of 

Technology, Japan 

2544 

 

2547 

 

 

2551 

12 ป 

12 นางวิไล เจียมไชยศรี 

 

รองศาสตราจารย 

 

- วท.บ. (เทคนิคการแพทย( 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- M.Sc. (Water and Wastewater 

Engineering) 

 Asian Institute of Technology,  

- D.Tech.Sc. (Environmental 

Technology and 

Management) 

Asian Institute of Technology 

2530 

 

2536 

 

 

2543 

25 ป 

13 นายสัญญา สิริวิทยาปกรณ   

 

รองศาสตราจารย 

 

- วท.บ. (วิทยาศาสตรทางทะเล) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 

- M.Sc. (Environmental Science 

and Engineering) University of 

Texas at Arlington, USA. 

- Ph.D. (Environmental Science 

and Management) University of 

California Santa Barbara, USA.  

2537 

 

2541 

 

 

2546 

 

26 ป 

14 นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ   

 

 

รองศาสตราจารย 

 

- วท.บ) .สาธารณสุขศาสตร( 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วศ.ม) .วิศวกรรมโยธา( 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

- Ph.D. (Biological Engineering) 

University of Guelph, Canada 

2535 

 

2538 

 

2547 

26 ป 
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15 นางสาวสุชีลา พลเรอืง 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

- Dipl. Ing. (Mechanical 

Engineering (Chemical Process 

Engineering)) RWTH Aachen 

University, Germany 

- วศ.ด) .วิศวกรรมส่ิงแวดลอม( 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2553 

 

 

 

2561 

11 ป 

 

4. บุคลากรชวยสอน/ผูชวยสอนวิชาปฏิบัติการ 

ลำดับ ชื่อ-สกลุ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิการศกึษา 
1 นางสาวกาญจนา ทุยเวียง นักวทิยาศาสตรปฏิบัตกิาร - วท.บ. (สาขาเคมี) มหาวิทยาลยัราชภัฎเลย 

- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

2 นางสาวปยะกาญจ บุญสุวรรณ  นักวทิยาศาสตรปฏิบัตกิาร วท.บ. (วาริชศาสตร) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

3 นางสาวสุภาภรณ กิ้วสระทรัพย  นักวทิยาศาสตรปฏิบัตกิาร วท.บ. (วิทยาศาสตรพอลเิมอร) มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร 

5 นายปรัชญา จันทรศกัดิ ์ นักวทิยาศาสตรปฏิบัตกิาร วท.บ. (อุตสาหกรรมเครือ่งกล) มหาวิทยาลยัราชภัฎพระนคร 

 

5. อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา 

 อัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษาประเมินจาก จำนวนนักศึกษาในระดับชั้นปที่ 2 – 4 ทั้งหมด 

ตออาจารยประจำ โดยจำนวนนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ 

แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ เมื่อประเมินอัตราสวนระหวางอาจารยประจําตอนักศึกษา พบวา อัตราสวน 

คือ นักศึกษา 16 คน ตอ อาจารย 1 คน ดังแสดงในตารางที่ 3 ถือวามีความเหมาะสมเนื่องจากไมเกินวา 20:1 

ตามที่หลักเกณฑกำหนด 
 

ตารางที่ 1: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ภาคปกติ) 

ระดับช้ันป จำนวนนักศึกษา (ม.6) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปที่ 4 - - - 60 60 

รวมนักศึกษาชั้น

ปที่ (2-4) 

- 60 120 180 180 

 

ตารางที่ 2: จำนวนนักศึกษาระดับ ม.6 ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (นานาชาติ) 

ระดับช้ันป จำนวนนกัศึกษา (ม.6) แตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปที่ 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปที่ 2 - 20 20 20 20 

ชั้นปที่ 3 - - 20 20 20 
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ชั้นปที่ 4 - - - 20 20 

รวมนักศึกษาชั้น

ปที่ (2-4) 

- 20 40 60 60 

 

ตารางที่ 3: อัตราสวนอาจารยประจำตอนกัศึกษา 

อาจารยประจำ รวมนักศึกษาจริง (ภาคปกติ) รวมนักศึกษาจริง (นานาชาติ) 

15 180 60 

อัตราสวน 16:1 
 

6. แผนพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในระยะ 5 ป 

ภาควิชาฯ มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและกรรมวิธีในการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

6.1. แผนพัฒนาดานการใหความรูและเสริมทักษะ 

ปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย ทุกๆ 5 ป ใหมีมาตรฐานไมต่ำกวาท่ี สป.อว. กำหนด โดยพัฒนาหลักสูตรโดย

การทำวิจัยสถาบัน รวมทั้งติดตามและประเมินหลักสูตรอยางสม่ำเสมอ จัดทำเอกสารการปรับปรงุหลักสูตรและ

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

6.2. แผนพัฒนาดานการจัดหาบุคลากรใหม 

จัดใหมีระบบอาจารยพี่เลี้ยง โดยใหอาจารยที่มีประสบการณการทำงานและการสอนในหลักสูตรนี้ไมนอย

กวา 3 ป เปนผูใหคำแนะนำดานตางๆ รวมถึงเทคนคิที่ใชในการถายทอดความรูกับอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ 

6.3. แผนพัฒนาดานการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความกาวหนาทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและความตองการของผูใช

บัณฑิต โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและความตองการของผูใช

บัณฑิต รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑติ ผลการสำรวจความตองการของผูใชบัณฑติ และผลการประเมิน

ความพอใจของผูใชบัณฑิต 

6.4. แผนพัฒนาดานการปรับตําแหนงทางวิชาการ 

พัฒนาดานการเรียนการสอน เพ่ือใหผูสำเร็จการศึกษามีความรูและประสบการณที่สามารถนำไปใชไดจริง 

สนับสนุนบุคลากรและนิสิตใหมีการพัฒนาและติดตามความกาวหนาในสาขาวิชาอยางตอเนื่อง จัดการศึกษาดูงาน

และเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ มีรายงานการศึกษาดูงานความกาวหนาทางสาขาวิทยาการและ/หรือมีรายงาน

การเชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยายพิเศษ 
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สวนท่ี 4 รายละเอียดและสาระของวิชาตามองคความรู 

1. ตารางแจกแจงรายวิชาเทียบกับองคความรูที่สภาวิศวกรกําหนด (Curriculum Mapping) 

ตารางการเทียบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตารางที่ 1 : ตารางเทียบรายวิชาตามขอบังคับสภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562 กับรายวิชาที่เปด

สอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ลำดับ องคความรู /กลุมวิชาท่ีสภาวิศวกรกำหนด  รายวิชาทีข่อเทียบ 

1 องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 1.1 ฟสิกส 

       

01420111 ฟสิกสทั่วไป I 

(General Physics) 

3(3-0-6) 

01420112 ฟสิกสทั่วไป II 

(General Physics II) 

3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 

(Laboratory in Physics I) 

1(0-3-2) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 

(Laboratory in Physics II) 

1(0-3-2) 

 1.2 เคมี 

    

 

 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป 

(Laboratory in Fundamental of General 

Chemistry) 

1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 

(Fundamental of General Chemistry) 

3(3-0-6) 

 1.3 คณติศาสตร 

 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I 

(Engineering Mathematics I) 

3(3-0-6) 

  01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II 

(Engineering Mathematics II) 

3(3-0-6) 

  01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III 

(Engineering Mathematics III) 

3(3-0-6) 

2 องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 2.1 การเขียนแบบวิศวกรรม  01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 

(Engineering Drawing) 

3(2-3-6) 

 2.2 สถิตยศาสตร  01206221 ความนาจะเปนและสถิติประยุกตสำหรับวิศวกร  

(Applied Probability and Statistics for 

Engineers) 

3(3-0-6) 

 2.3 การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน  01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 

(Computers and Programming) 

3(2-3-6) 

 2.4 สมดุลมวลสารและการถายโอนมวลสาร  01210213 หนวยปฏิบัติการและกระบวนการสำหรับ      

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม I     

(Unit Operations and Processes for 

Environmental Engineering I) 

3(3-0-6) 

  01210311 หนวยปฏิบัติการและกระบวนการสำหรับ      

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม II    

3(3-0-6) 
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(Unit Operations and Processes for 

Environmental Engineering II) 

 2.5 จลนพลศาสตร สมดุลเคมี ชีววิทยาพื้นฐาน  

 

01210211 เคมีและชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย  

(Chemistry and Biology of Water and 

Wastewater) 

3(3-0-6) 

 2.6 ความดันชลศาสตร  01209211 กลศาสตรของของไหล 

(Fluid Mechanics)  

3(3-0-6) 

  01210215 อุทกธรณีวิทยาสำหรบัวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

(Hydrogeology for Environmental 

Engineering) 

3(3-0-6) 

 2.7 การสำรวจเบ้ืองตน  01210231 การสำรวจสำหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

(Surveying for Environmental Engineering 

Work)                

3(2-3-6) 

 2.8 การแปลงหนวยทางวิศวกรรม 01210211 เคมีและชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย  

(Chemistry and Biology of Water and 

Wastewater) 

3(3-0-6) 

01210215 อุทกธรณีวิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

(Hydrogeology for Environmental 

Engineering) 

3(3-0-6) 

3 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม รหัสวิชา รายวิชา หนวยกิต 

 3.1 พารามิเตอรทางดานสิ่งแวดลอม  01210211 เคมีและชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย  

(Chemistry and Biology of Water and 

Wastewater) 

3(3-0-6) 

  01210212 ปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาของน้ำและน้ำเสีย  

(Biological and Chemical laboratories for 

Water and Wastewater) 

1(0-3-2) 

 3.2 หนวยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมสิง่แวดลอม  01210213 หนวยปฏิบัติการและกระบวนการสำหรับ     

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม I     

(Unit Operations and Processes for 

Environmental Engineering I)  

3(3-0-6) 

01210214 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม I                   

(Environmental Engineering Laboratory I)  

1(0-3-2) 

 3.3 การควบคุมและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย  01210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย 

(Wastewater Engineering Design) 

3(3-0-6) 

 3.4 การควบคุมและออกแบบระบบผลติและแจกจาย

น้ำประปา  

01210411 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา  

(Water Supply Engineering Design) 

3(2-3-6) 

 3.5 การควบคุมและออกแบบระบบควบคมุมลภาวะทาง

อากาศ  

01210321 มลพิษทางอากาศและการควบคุม 

(Air Pollution and Control) 

3(3-0-6) 

 3.6 การจัดการของเสียและของเสียอันตราย  01210322 วิศวกรรมขยะมูลฝอย  

(Solid Waste Engineering) 

3(3-0-6) 

  01210323  วิศวกรรมของเสียอันตราย  

(Hazardous Waste Engineering)  

3(3-0-6) 

 3.7 หนวยกระบวนการทางชีวภาพสำหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม  

01210311 หนวยปฏิบัติการและกระบวนการสำหรับ      

วิศวกรรมส่ิงแวดลอม II    

(Unit Operations and Processes for 

Environmental Engineering II) 

3(3-0-6) 
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  0121313 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม II 

(Environmental Engineering Laboratory II)   

1(0-3-2) 

 3.8 การควบคุมมลภาวะทางเสียง  01210421 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน  

(Noise Pollution and Vibration Control) 

3(3-0-6) 

 3.9 การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร  01210312 การสุขาภิบาลอาคารและระบบระบายน้ำ  

(Building Sanitation and Drainage System)  

3(2-3-6) 

 3.10 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม               01210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

(Environmental Impact Assessment) 

3(3-0-6) 

 3.11 เครื่องมือสำหรับการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดการ

ความปลอดภัย สาธารณสุขพื้นฐาน 

01210331 การจัดการระบบสิ่งแวดลอม  

(Environmental System Management)  

3(3-0-6) 

 

 3.12 มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม กฎหมายสิ่งแวดลอม 01210411 การออกแบบทางวิศวกรรมประปา  

(Water Supply Engineering Design) 

3(2-3-6) 

01210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย 

(Wastewater Engineering Design) 

3(3-0-6) 

01210321 มลพิษทางอากาศและการควบคุม     

(Air Pollution and Control) 

3(3-0-6) 

01210323  วิศวกรรมของเสียอันตราย  

(Hazardous Waste Engineering)  

3(3-0-6) 

01210421 การควบคุมมลพิษทางเสียงและการสั่นสะเทือน  

(Noise Pollution and Vibration Control) 

3(3-0-6) 

01210431 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

(Environmental Impact Assessment) 

3(3-0-6) 

 3.13 การฟนฟูพื้นที่ปนเปอน 01210323  วิศวกรรมของเสียอันตราย  

(Hazardous Waste Engineering)  

3(3-0-6) 

หมายเหตุ: องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรบัรอง

ปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พ.ศ.2562 

1. องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
ฟสิกส เคมี แคลคูลัส 

2. องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 
การเขียนแบบวิศวกรรม สถิตยศาสตร การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน สมดุลมวลสารและการถายโอนมวลสาร จลนพลศาสตร สมดุลเคมี ชีววิทยาพื้นฐาน 

ความดันชลศาสตร การสำรวจเบื้องตน การแปลงหนวยทางวิศวกรรม 

3. องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

พารามิเตอรทางดานสิ่งแวดลอม หนวยปฏิบัติการสำหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอม การควบคมุและออกแบบระบบบำบัดนำ้เสีย การควบคุมและออกแบบ

ระบบผลิตและแจกจายน้ำประปา การควบคุมและออกแบบระบบควบคุมมลภาวะทางอากาศ การจัดการของเสียและของเสียอันตราย หนวยกระบวนการ

ทางชีวภาพสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม การควบคุมมลภาวะทางเสียง การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เครื่องมือสำหรับการจัดการส่ิงแวดลอม การจัดการความปลอดภัย สาธารณสุขพ้ืนฐาน มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายสิ่งแวดลอม การฟนฟูพื้นที่

ปนเปอน 
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สําหรับผูเขาศึกษาปการศกึษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

2. ตารางแสดงผูสอนในแตละองคความรู 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

องคความรูพื้นฐานทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร 

01417167  Engineering Mathematics I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผศ.ดร.กนกรัตน  เศวตเศรนี 

วท.บ.คณิตศาสตร (จุฬาฯ)  

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ)  

Ph.D. (Applie Mathematics) 

New Jerssy Institute of Technology, USA. 

ประสบการณการสอน 31 ป 

2. ผศ.ดร.ภัททิรา  เรืองสินทรัพย 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร  (จุฬาฯ) 

วท.ด.คณติศาสตร (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 26 ป 

3. ผศ.ดร.พันทิพย  โตแกว 

วท.บ.คณิตศาสตร (มช.) 

วท.ม.คณิตศาสตรประยุกต (ม.มหิดล) 

ปร.ด.คณิตศาสตร (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 22 ป 

4. ผศ.พิมพชนา  ศิริจารุอนันต 

วท.บ.คณิตศาสตร (มจพ.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (มจธ.) 

ประสบการณการสอน 22 ป 

5. ผศ.ดร.กันย  สุนย่ีขัน 

วท.บ.คณิตศาสตร เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

Ph.D. (Mathematic) University of 

Notre Dame, USA. 

ประสบการณการสอน 17 ป 

6. ผศ.ดร.กันตภณ  คูหาพัฒนกุล 

ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (มก.) 

ปร.ด.คณิตศาสตร (มศว.ประสานมิตร) 

ประสบการณการสอน 13 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01417167  Engineering Mathematics I 

  (ตอ) 

7. ผศ.ดร.วัชรพล  พิมพเสริฐ 

วท.บ.คณิตศาสตร เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

วท.ด.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 13 ป 

8. ผศ.ดร.สุริยา  ณ  หนองคาย 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (มก.) 

Dr.rer.nat. (Mathematik und  

Angewandte Informatik)  

Univ. Hildesheim, Germany  

ประสบการณการสอน 27 ป 

9. อ.ดร.จิตรลดา  สมทรัพย 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (มก.) 

ปร.ด.คณติศาสตร (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 26 ป 

10. อ.ดร.บุญเลิศ  ศรีหิรญั 

วท.บ.คณิตศาสตร (ม.รามคำแหง) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

วท.ด.คณติศาสตรประยุกต (มทส.)   

ประสบการณการสอน 24 ป 

11. ผศ.มนตฤดี  สิริวรวิทย 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ)  

ประสบการณการสอน 20 ป 

12. ผศ.ดร.ลัญจกร กิตติรตันวศิน 

วท.บ.คณิตศาสตร (มน.) 

Ph.D.Department of Mathematical 

Science,Loughborough University, UK 

ประสบการณการสอน 11 ป 

13. อ.ดร.เรืองลกัษณ  จงโชตินนท 

วท.บ.คณิตศาสตร เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

วท.ด.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 10 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01417167  Engineering Mathematics I 

  (ตอ) 

14. ผศ.ดร.แคทลียา  ดาวสุด 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

Ph.D.(Mathematics)  

(Oregon State University, USA.) 

ประสบการณการสอน 19 ป 

15. ผศ.ดร.ธีรภัทร  ศรีจันทร 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู (มศว.) 

M.Sc.(Mathematics) Georg-August 

Universitat Gottingen Germany 

Dr.rer.nat (Mathematik) 

Julius Maximilians Universitat 

Wurzburg Germany 

ประสบการณการสอน 7 ป 

16. อ.ดร.ธรณินทร  ทันศรี 

Bachelor of Policy and Planning 

Science (University of Tsukuba, Japan) 

Master of Mathematics  

(University of Tsukuba, Japan) 

Doctor of Science (Shinshu University, Japan) 

ประสบการณการสอน 9 ป 

17. ผศ.ดร.พงศพล  เรือนคง 

Bachelor of Arts (Mathematics  

University of Virginia, USA.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

วท.ด.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 9 ป 

18. อ.ดร.จิณณวัตร  เจตนจรุงกิจ 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

M.Sc. in Mathematics 

(The University of Nottingham, UK.) 

Ph.D. in Mathematics  

(University of Exeter, UK.) 

ประสบการณการสอน 1 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01417167  Engineering Mathematics I 

  (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

19. อ.ดร.ธนสิน  นำไพศาล 

B.Sc. in Mathematatics 

(Massachusetts Institute of Technology, USA.) 

B.Sc. in Physics 

(Massachusetts Institute of Technology, USA.) 

M.A. in Astrophysics (Princeton University,  

USA.) 

Ph.D. in Mathematics  

(Jacobs University Bremen, Germany)   

ประสบการณการสอน 1 ป 

20. อ.ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษวาน 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

M.Sc. (Financial Mathematics)  

King's College London, UK. 

Ph.D. (Financial Mathematics) 

King's College London, UK. 

ประสบการณการสอน 2 ป 

01417168 Engineering Mathematics II 

 

1. ผศ.ดร.กนกรัตน  เศวตเศรนี 

วท.บ.คณิตศาสตร (จุฬาฯ)  

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ)  

Ph.D. (Applie Mathematics) 

New Jerssy Institute of Technology, USA. 

ประสบการณการสอน 31 ป 

2. ผศ.ดร.ภัททิรา  เรอืงสินทรัพย 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร  (จุฬาฯ) 

วท.ด.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 26 ป 

3. ผศ.ดร.พันทิพย  โตแกว 

วท.บ.คณิตศาสตร (มช.) 

วท.ม.คณิตศาสตรประยุกต (ม.มหิดล) 

ปร.ด.คณติศาสตร (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 22 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01417168  Engineering Mathematics II 

  (ตอ) 

4. ผศ.ดร.กันย  สุนยี่ขัน 

วท.บ.คณิตศาสตร เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

Ph.D. (Mathematic)  

University of Notre Dame, USA. 

ประสบการณการสอน 17 ป 

5. ผศ.ดร.วัชรพล  พิมพเสริฐ 

วท.บ.คณิตศาสตร เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

วท.ด.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 13 ป 

6. ผศ.พิมพชนา  ศิรจิารุอนันต 

วท.บ.คณิตศาสตร (มจพ.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (มจธ.) 

ประสบการณการสอน 22 ป 

7. ผศ.อังคณา  ศรีพยัพ 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (มก.) 

ประสบการณการสอน 26 ป 

8. ผศ.ดร.ลัญจกร  กิตติรัตนวศิน 

วท.บ.คณิตศาสตร (มน.) 

Ph.D.Department of Mathematical 

Science,Loughborough University, UK 

ประสบการณการสอน 11 ป 

9. ผศ.ดร.แคทลียา  ดาวสุด 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

Ph.D.(Mathematics)  

(Oregon State University, USA.) 

ประสบการณการสอน 19 ป 

10. อ.ดร.ธรณินทร  ทันศรี 

Bachelor of Policy and Planning 

Science (University of Tsukuba, Japan) 

Master of Mathematics  

(University of Tsukuba, Japan) 

Doctor of Science 

  (Shinshu University, Japan) 

ประสบการณการสอน 9 ป 



63 

 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01417168  Engineering Mathematics II 

  (ตอ) 

11. ผศ.ดร.พงศพล  เรอืนคง 

Bachelor of Arts (Mathematics  

University of Virginia, USA.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

วท.ด.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 9 ป 

12. อ.ดร.จิณณวัตร  เจตนจรุงกิจ 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

M.Sc. in Mathematics 

(The University of Nottingham, UK.) 

Ph.D. in Mathematics  

( University of Exeter, UK.) 

ประสบการณการสอน 1 ป 

13. อ.ดร.ธนสิน  นำไพศาล 

B.Sc. in Mathematatics 

(Massachusetts Institute of Technology, USA.) 

B.Sc. in Physics 

(Massachusetts Institute of Technology, USA.) 

M.A. in Astrophysics  

(Princeton University, USA.) 

Ph.D. in Mathematics  

(Jacobs University Bremen, Germany)   

ประสบการณการสอน 1 ป 

14. อ.ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษวาน 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

M.Sc. (Financial Mathematics)  

King's College London, UK. 

Ph.D. (Financial Mathematics)  

King's College London, UK. 

ประสบการณการสอน 2 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01417267  Engineering Mathematics III 

 

 

1. ผศ.ดร.ภัททิรา  เรอืงสินทรัพย 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร  (จุฬาฯ) 

วท.ด.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 26 ป 

2. ผศ.ดร.วัชรพล  พิมพเสริฐ 

วท.บ.คณิตศาสตร เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

วท.ด.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 13 ป 

3. ผศ.ดร.พันทิพย  โตแกว 

วท.บ.คณิตศาสตร (มช.) 

วท.ม.คณิตศาสตรประยุกต (ม.มหิดล) 

ปร.ด.คณติศาสตร (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 22 ป 

4. อ.ดร.จิตรลดา  สมทรัพย 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (มก.) 

ปร.ด.คณติศาสตร  (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 26 ป 

5. ผศ.อังคณา  ศรีพยัพ 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (มก.) 

ประสบการณการสอน 26 ป 

6. ผศ.ดร.แคทลียา  ดาวสุด 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

วท.ม.คณิตศาสตร (จุฬาฯ) 

Ph.D.(Mathematics)  

(Oregon State University, USA.) 

ประสบการณการสอน 19 ป 

7. อ.ดร.ธรณินทร  ทันศรี 

Bachelor of Policy and Planning 

Science (University of Tsukuba, Japan) 

Master of Mathematics  

(University of Tsukuba, Japan) 

Doctor of Science (Shinshu University, Japan) 

ประสบการณการสอน 9 ป 

 



65 

 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01417267  Engineering Mathematics III 

  (ตอ) 

8. อ.ดร.จิณณวัตร  เจตนจรุงกิจ 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

M.Sc. in Mathematics 

(The University of Nottingham, UK.) 

Ph.D. in Mathematics  

( University of Exeter, UK.) 

ประสบการณการสอน 1 ป 

9. อ.ดร.ธนสิน  นำไพศาล 

B.Sc. in Mathematatics 

(Massachusetts Institute of Technology, USA.) 

B.Sc. in Physics 

(Massachusetts Institute of Technology, USA.) 

M.A. in Astrophysics (Princeton University,  

USA.) 

Ph.D. in Mathematics  

(Jacobs University Bremen, Germany)   

ประสบการณการสอน 1 ป 

10. อ.ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษวาน 

วท.บ.คณิตศาสตร (มก.) 

M.Sc. (Financial Mathematics)  

King's College London, UK. 

Ph.D. (Financial Mathematics)  

King's College London, UK. 

ประสบการณการสอน 2 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ฟสิกส 

01420111  General Physics I 

 

1. รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา 

วท.บ.ฟสิกส (มศว.) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

Dr.rer.nat.(Physics) University of Innsbruck, 

Austria 

ประสบการณการสอน 23 ป 

2. รศ.ดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 10 ป 

3. ผศ.ดร.สมาน มงคลสกุลวงศ 

กศ.บ.วิทยาศาสตรฟสิกส (มศว.บางแสน) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ปร.ด.คณติศาสตร (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 24 ป 

4. ผศ.ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 28 ป 

5. ผศ.มาลี สุทธิโอภาส 

วท.บ.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 33 ป 

6. ผศ.ดร.วีรพัฒน พลอัน 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ปร.ด.ฟสิกสเชิงเคมี (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 6 ป 

7. ผศ.ดร.จริน โอษะคลัง 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มทส.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 16 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420111  General Physics I 

  (ตอ) 

8. อ.กุลพันธ พิมพสมาน 

B.S. (Electrical Engineering and Computer 

Science) 

and B.S. (Mathematics) MIT, USA. 

M.Eng. (Electrical Engineering) MIT, USA. 

M.S (Applied Physics) Harvard University, USA. 

ประสบการณการสอน 15 ป 

9. อ.สิทธิชยั ปนกาญจนโรจน 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 14 ป 

10. อ.ดร.วิวัฒน วงศกอเกื้อ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

วท.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 26 ป 

11. ผศ.ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา 

B.S.Physics (U.of Colorado) USA. 

Ph.D.Physics (U.of Colorado) USA. 

ประสบการณการสอน 14 ป 

12. ผศ.ดร.สุโกสินทร ทองรัตนาศริิ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

Ms.(Physics) and Ph.D.(Physics) 

Oregon State University, USA. 

ประสบการณการสอน 8 ป 

13. อ.ดร.นพฤทธิ์ สมบูรณกิตติชัย 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

M.S.(Physics) with Distinction and 

Ph.D.(Physics) Imperial College London, UK. 

ประสบการณการสอน 6.5 ป 

14. รศ.ดร.จิรโรจน ต.เทียนประเสริฐ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 19 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420111  General Physics I 

  (ตอ) 

15. ผศ.ดร. ปพิชญา ชัยสกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาฯ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาฯ) 

M.Sc. Physique et Applications (ENS Cachan) 

Ph.D. Physique (Université Paris-Sud) 

ประสบการณการสอน 5 ป 

16. รศ.ดร.ชัชวาล วงศชสุูข 

วท.บ.ฟสิกส (มอ.) 

วท.ม.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

วท.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 10 ป 

17. ดร.พีระ พงษกิติวณชิกุล 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

วท.ด.ฟสิกส (U of New Hampshire) 

ประสบการณการสอน 5 ป 

18. ดร.สรศกัดิ์ พันธุผัก 

วท.บ.ฟสิกส (ม.เกษตรศาสตร) 

วท.ม.ฟสิกส (ม.เกษตรศาสตร) 

Ph.D. (The University of Manchester, UK) 

ประสบการณการสอน 2 ป 

01420112  General Physics II 1. ผศ.ดร.จริน โอษะคลัง 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มทส.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 16 ป 

2. ผศ.ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 28 ป 

3. ผศ.ดร.วีรพัฒน พลอัน 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ปร.ด.ฟสิกชเชิงเคมี (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 6 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420112  General Physics II 

  (ตอ) 

4. รศ.ดร.ชัชวาล วงศชูสุข 

วท.บ.ฟสิกส (มอ.) 

วท.ม.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

วท.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 10 ป 

5. ผศ.มาลี สุทธิโอภาส 

วท.บ.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 33 ป 

6. ผศ.ดร.สมาน มงคลสกุลวงศ 

กศ.บ.วิทยาศาสตรฟสิกส (มศว.บางแสน) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ปร.ด.คณติศาสตร (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 24 ป 

7. ผศ.ดร.สุโกสินทร ทองรัตนาศิริ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

Ms.(Physics) and Ph.D.(Physics) 

Oregon State University, USA. 

ประสบการณการสอน 8 ป 

8. อ.กุลพันธ พิมพสมาน 

B.S. (Electrical Engineering and Computer 

Science) 

and B.S. (Mathematics) MIT, USA. 

M.Eng. (Electrical Engineering) MIT, USA. 

M.S (Applied Physics) Harvard University, USA. 

ประสบการณการสอน 15 ป 

9. ผศ.ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา 

B.S.Physics (U.of Colorado) USA. 

Ph.D.Physics (U.of Colorado) USA. 

ประสบการณการสอน 14 ป 

10. รศ.ดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

Ph.D.(Physics) Case Western Reserve University, 

USA. 

ประสบการณการสอน 9 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420112  General Physics II 

  (ตอ) 

11. อ.สิทธิชัย ปนกาญจนโรจน 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 14 ป 

12. อ.ดร.นพฤทธิ์ สมบูรณกิตติชัย 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

M.S.(Physics) with Distinction and 

Ph.D.(Physics) Imperial College London, UK. 

ประสบการณการสอน 6.5 ป 

13. ผศ.ดร. ปพิชญา ชัยสกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาฯ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาฯ) 

M.Sc. Physique et Applications (ENS Cachan) 

Ph.D. Physique (Université Paris-Sud) 

ประสบการณการสอน 5 ป 

14. ผศ.ดร. วิทชุกร ภูทอง 

วท.บ. ฟสิกส (มก.) 

"Ms. in Materials Science and Engineering  

(Stanford, USA)" 

"Ph.D. in Materials Science and Engineering  

(Stanford, USA)" 

ประสบการณการสอน 3 ป 

15. ดร.ธีรภัทร วัชรธาราพงศ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

Ph.D. in Materials theory (Uppsala university, 

Sweden) 

ประสบการณการสอน 2 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420113  Laboratory in Physics I 1. รศ.ดร.จิรโรจน ต.เทียนประเสริฐ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 19 ป 

2. รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา 

วท.บ.ฟสิกส (มศว.) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

Dr.rer.nat.(Physics) University of Innsbruck, 

Austria 

ประสบการณการสอน 23 ป 

3. รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศเอกบุตร 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ปร.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 6 ป 

4. รศ.ดร.สุธี บุญชวย 

วท.บ.ฟสิกส (สจล.) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ปร.ด.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 9 ป 

5. รศ.ดร.พงศกร จันทรัตน 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มวล.) 

ประสบการณการสอน 25 ป 

6. รศ.ดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

Dr. rer. nat. (Physics) Otto-von- 

Guericke Universitat Magdeburg, Germany 

ประสบการณการสอน 17 ป 

7. ผศ.ดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม 

วท.บ.ฟสิกส (มจธ.) 

วท.ม.ฟสิกส (มศว.ประสานมิตร) 

ปร.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 5 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420113  Laboratory in Physics I 

  (ตอ) 

 

8. ผศ.ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 28 ป 

9. รศ.ดร.ชัชวาล วงศชูสุข 

วท.บ.ฟสิกส (มอ.) 

วท.ม.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

วท.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 10 ป 

10. ผศ.ดร.วีรพัฒน พลอัน 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ปร.ด.ฟสิกชเชิงเคมี (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 6 ป 

11. ผศ.ดร.สมาน มงคลสกุลวงศ 

กศ.บ.วิทยาศาสตรฟสิกส (มศว.บางแสน) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ปร.ด. คณติศาสตร (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 24 ป 

12. ผศ.มาลี สุทธิโอภาส 

วท.บ.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 33 ป 

13. ผศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

M.S.Physics (U.of Colorado) USA. 

Ph.D.Physics (U.of Colorado) USA. 

ประสบการณการสอน 18 ป 

14. รศ.ดร.วัชรี รัตนสกุลทอง 

วท.บ.ฟสิกส (มอ.) 

วท.ม.ฟสิกสประยุกต (สจล.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มวล.) 

ประสบการณการสอน 25 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420113  Laboratory in Physics I 

  (ตอ) 

 

15. ผศ.ดร.สุธารัตน โชติกประคัลภ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

MS.(Energy Technology), AIT 

Dr.rer.nat.(Physics) Ruhr-University 

Bochum, Germany 

ประสบการณการสอน 19 ป 

16. ผศ.ดร.จรนิ โอษะคลัง 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มทส.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 16 ป 

17. ผศ.ดร.ศริิกาญจนา ทองมี 

วท.บ.ศึกษาศาสตร (มอ.) 

วท.ม.เคมีเชิงฟสิกส (ม.มหิดล) 

Ph.D.(Material Science) National 

University of Singapore, Singapore 

ประสบการณการสอน 7 ป 

18. ผศ.ดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร 

MS.(Physics) University of Oxford, UK. 

Ph.D.(Physics) University of lllinois at Urbana, 

USA. 

ประสบการณการสอน 16 ป 

19. รศ.ดร.ภาคภูมิ เรอืนจันทร 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 10 ป 

20. ผศ.ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา 

B.S.Physics (U.of Colorado) USA. 

Ph.D.Physics (U.of Colorado) USA. 

ประสบการณการสอน 14 ป 

21. อ.กุลพันธ พิมพสมาน 

B.S. (Electrical Engineering and Computer 

Science) 

and B.S. (Mathematics) MIT, USA. 

M.Eng. (Electrical Engineering) MIT, USA. 

M.S (Applied Physics) Harvard University, USA. 

ประสบการณการสอน 15 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420113  Laboratory in Physics I 

  (ตอ) 

 

22. ผศ.ดร.สุโกสินทร ทองรตันาศิริ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

Ms.(Physics) and Ph.D.(Physics) 

Oregon State University, USA. 

ประสบการณการสอน 8 ป 

23. อ.ดร.มณีเนตร เวชกามา 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

Dr.rer.nat (Astrophysik) University 

of Pastdam, Germany 

ประสบการณการสอน 19 ป 

24. อ.สิทธิชัย ปนกาญจนโรจน 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 14 ป 

25. อ.ดร.นพฤทธิ์ สมบูรณกิตติชัย 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

M.S.(Physics) with Distinction and 

Ph.D.(Physics) Imperial College London, UK. 

ประสบการณการสอน 6.5 ป 

26. อ.ดร.วิวัฒน วงศกอเกื้อ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 26 ป 

27. รศ.ดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

Ph.D.(Physics) Case Western Reserve University, 

USA. 

ประสบการณการสอน 9 ป 

28. ผศ.ดร. ปพิชญา ชัยสกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาฯ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาฯ) 

M.Sc. Physique et Applications (ENS Cachan) 

Ph.D. Physique (Université Paris-Sud) 

ประสบการณการสอน 5 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420113  Laboratory in Physics I 

  (ตอ) 

 

29. ดร.พีระ พงษกิติวณชิกุล 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

วท.ด.ฟสิกส (U of New Hampshire) 

ประสบการณการสอน 5 ป 

30. ดร.ธีรภัทร วัชรธาราพงศ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

Ph.D. in Materials theory (Uppsala university, 

Sweden) 

ประสบการณการสอน 2 ป 

31. ดร. สรศักดิ์ พันธุผัก 

วท.บ.ฟสิกส (ม.เกษตรศาสตร) 

วท.ม.ฟสิกส (ม.เกษตรศาสตร) 

Ph.D. (The University of Manchester, UK) 

ประสบการณการสอน 2 ป 

01420114  Laboratory in Physics II 

   

1. รศ.ดร.สุรศกัดิ์ เชียงกา 

วท.บ.ฟสิกส (มศว.) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

Dr.rer.nat.(Physics) University of Innsbruck, 

Austria 

ประสบการณการสอน 23 ป 

2. รศ.ดร.จิรโรจน ต.เทียนประเสริฐ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 19 ป 

3. รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศเอกบุตร 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ปร.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 6 ป 

4. รศ.ดร.สุธี บุญชวย 

วท.บ.ฟสิกส (สจล.) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ปร.ด.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 9 ป 

  



76 

 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420114  Laboratory in Physics II 

  (ตอ) 

5. รศ.ดร.พงศกร จันทรัตน 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มวล.) 

ประสบการณการสอน 25 ป 

6. ผศ.ดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม 

วท.บ.ฟสิกส (มจธ.) 

วท.ม.ฟสิกส (มศว.ประสานมิตร) 

ปร.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 5 ป 

7. ผศ.ดร.นพฤทธิ์ จินันทุยา 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 28 ป 

8. รศ.ดร.ชัชวาล วงศชูสุข 

วท.บ.ฟสิกส (มอ.) 

วท.ม.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

วท.ด.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 10 ป 

9. ผศ.ดร.วีรพัฒน พลอัน 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

ปร.ด.ฟสิกสเชิงเคมี (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 6 ป 

10. ผศ.ดร.สมาน มงคลสกุลวงศ 

กศ.บ.วิทยาศาสตรฟสิกส (มศว.บางแสน) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ปร.ด.คณติศาสตร (ม.มหิดล) 

ประสบการณการสอน 24 ป 

11. ผศ.มาลี สุทธิโอภาส 

วท.บ.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 33 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420114  Laboratory in Physics II 

  (ตอ) 

12. รศ.ดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

Dr. rer. nat. (Physics) Otto-von- 

Guericke Universitat Magdeburg, Germany 

ประสบการณการสอน 17 ป 

13. ผศ.ดร.ณัฐพร ฉัตรแถม 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

M.S.Physics (U.of Colorado) USA. 

Ph.D.Physics (U.of Colorado) USA. 

ประสบการณการสอน 18 ป 

14. รศ.ดร.วัชรี รัตนสกุลทอง 

วท.บ.ฟสิกส (มอ.) 

วท.ม.ฟสิกสประยุกต (สจล.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มวล.) 

ประสบการณการสอน 25 ป 

15. รศ.ดร.ภาคภูมิ เรอืนจันทร 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 10 ป 

16. ผศ.ดร.สุธารัตน โชติกประคัลภ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

MS.(Energy Technology), AIT 

Dr.rer.nat.(Physics) Ruhr-University 

Bochum, Germany 

ประสบการณการสอน 19 ป 

17. ผศ.ดร.จรนิ โอษะคลัง 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มทส.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 16 ป 

18. ผศ.ดร.ศริิกาญจนา ทองมี 

วท.บ.ศึกษาศาสตร (มอ.) 

วท.ม.เคมีเชิงฟสิกส (ม.มหิดล) 

Ph.D.(Material Science) National 

University of Singapore, Singapore 

ประสบการณการสอน 7 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420114  Laboratory in Physics II 

  (ตอ) 

19. ผศ.ดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร 

MS.(Physics) University of Oxford, UK. 

Ph.D.(Physics) University of lllinois at Urbana, 

USA. 

ประสบการณการสอน 16 ป 

20. ผศ.ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา 

B.S.Physics (U.of Colorado) USA. 

Ph.D.Physics (U.of Colorado) USA. 

ประสบการณการสอน 14 ป 

21. อ.กุลพันธ พิมพสมาน 

B.S. (Electrical Engineering and Computer 

Science) 

and B.S. (Mathematics) MIT, USA. 

M.Eng. (Electrical Engineering) MIT, USA. 

M.S (Applied Physics) Harvard University, USA. 

ประสบการณการสอน 15 ป 

22. ผศ.ดร.สุโกสินทร ทองรัตนาศริิ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

Ms.(Physics) and Ph.D.(Physics) 

Oregon State University, USA. 

ประสบการณการสอน 8 ป 

23. อ.ดร.มณีเนตร เวชกามา 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

Dr.rer.nat (Astrophysik) University 

of Pastdam, Germany 

ประสบการณการสอน 19 ป 

24. อ.สิทธิชัย ปนกาญจนโรจน 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 14 ป 

25. อ.ดร.นพฤทธิ์ สมบูรณกิตติชัย 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

M.S.(Physics) with Distinction and 

Ph.D.(Physics) Imperial College London, UK. 

ประสบการณการสอน 6.5 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01420114  Laboratory in Physics II 

  (ตอ) 

26. อ.ดร.วิวัฒน วงศกอเกื้อ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

ปร.ด.ฟสิกส (มทส.) 

ประสบการณการสอน 26 ป 

27. รศ.ดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

Ph.D.(Physics) Case Western Reserve University, 

USA. 

ประสบการณการสอน 9 ป 

28. ผศ.ดร.ปพิชญา ชัยสกุล 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาฯ) 

วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟา (จุฬาฯ) 

M.Sc. Physique et Applications (ENS Cachan) 

Ph.D. Physique (Université Paris-Sud) 

ประสบการณการสอน 5 ป 

29. ดร.พีระ พงษกิติวณิชกุล 

วท.บ.ฟสิกส (ม.มหิดล) 

วท.ม.ฟสิกส (จุฬาฯ) 

วท.ด.ฟสิกส (U of New Hampshire) 

ประสบการณการสอน 5 ป 

30. ผศ.ดร. วิทชุกร ภูทอง 

วท.บ. ฟสิกส (มก.) 

"Ms. in Materials Science and Engineering  

(Stanford, USA)" 

"Ph.D. in Materials Science and Engineering  

(Stanford, USA)" 

ประสบการณการสอน 3 ป 

31. ดร.ธีรภัทร วัชรธาราพงศ 

วท.บ.ฟสิกส (มก.) 

วท.ม.ฟสิกส (มก.) 

Ph.D. in Materials theory (Uppsala university, 

Sweden) 

ประสบการณการสอน 2 ป 

 

  



80 

 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

เคม ี

01403117  Fundamentals of General Chemistry 1. รศ.ดร.อภิสิฏฐ ศงสะเสน 

วท.บ.ชีวเคมี (จุฬาฯ) 

วท.ม.เคมี (มก.) 

Ph.D (Inorganic Chemistry) 

University of Bristol, UK 

ประสบการณการสอน 33 ป 

2. ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร 

วท.บ.เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2 (มก.) 

ปร.ด.เคมี (มก.) 

ประสบการณการสอน 15 ป 

3. รศ.ดร.ประภาศิริ พงษประยูร 

วท.บ.เคมี (มก.) 

วท.ม.เคมี (มก.) 

MRes (Bioinformatics) University of Leeds, UK 

D.Phil (Biochemistry) University of Oxford, Uk 

ประสบการณการสอน 12 ป 

4. ผศ.ดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช 

วท.บ.เคมี (มก.) 

วท.ม.เคมี (มก.) 

Ph.D.(Physical Science) La Trobe 

University, AUS 

ประสบการณการสอน 14 ป 

5. ผศ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล 

วท.บ.เคมี (มก.) 

วท.ม.เคมี (มก.) 

ประสบการณการสอน 33 ป 

6. ดร.วิศิษฎ หิรัณยภิญโญภาศ 

วท.บ.เคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

วท.ม. เคมี (มก.) 

Ph.D. (Chemistry)  

University of Manchester, UK. 

ประสบการณการสอน 2 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01403117  Fundamentals of General Chemistry 

  (ต่อ) 

7. ผศ.ดร.บุญธนา วรรณเลิศ 

วท.บ.เคมี (มช.) 

วท.ม.เคมี (มช.) 

วท.ด.เคม ี(จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 14 ป 

8. ดร.พรรณนรี ศรีนอย 

วท.บ. เคมี (มก.) 

วท.ม. เคมี (มก.) 

Ph.D. (Chemistry) University of Houston, USA. 

ประสบการณการสอน 1 ป 

9. ผศ.ดร.ครองขวัญ อัครชนียากร 

วท.บ. เคมี (มก.) 

Ph.D. (Chemistry) University of Bristol, UK. 

ประสบการณการสอน 6 ป 

10. ผศ.ดร.วีกิตติ์ ศิรศิกัดิ์สุนทร 

วท.บ. เคมี เกียรตนิิยมอันดับ 1 (มก.) 

วท.ม. เคมี (มก.) 

Ph.D. (Inorganic Chemistry) 

Oregon State University, USA. 

ประสบการณการสอน 8 ป 

01403114  Laboratory in Fundamentals of General Chemistry 1. ผศ.ดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร 

วท.บ.เคมี (มข.) 

วท.ม.เคมี (มก.) 

ปร.ด.เคมี (มก.) 

ประสบการณการสอน 15 ป 

2. ผศ.ดร.ธันวาวรรณ ดวงทองอยู 

วท.บ.เคมี (มก.) 

วท.ม.เคมี (มก.) 

ปร.ด.เคมี (มก.) 

ประสบการณการสอน 12 ป 

3. ผศ.ดร.พิพัฒน คงประชา 

วท.บ.เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2 (มก.) 

ปร.ด.เคมี (มก.) 

ประสบการณการสอน 16 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01403114  Laboratory in Fundamentals of General Chemistry 

  (ต่อ) 

4. ผศ.ดร.วิรัญญา แกววัฒนะ 

วท.บ.เคมี (มก.) 

M.S.(Polymer Engineering), 

University of Akron, USA. 

Ph.D.(Polymer Engineering), 

University of Akron, USA. 

ประสบการณการสอน 28 ป 

5. ผศ.ดร.จรรยา เจตนาเสน 

B.Sc.(Chemistry) U.Claude Bernard, France 

M.Sc.(Inorganic Chemistry) 

U.Claude Bernard, France 

Ph.D.(Nanomaterial) U.Claude Bernard, France 

ประสบการณการสอน 13 ป 

6. ผศ.ดร.ภัทราพร ลักษณศิริกุล 

วท.บ.(เคมี) มก. 

วท.ม.(เคมี) มก. 

D.Phil (Inorganic Chemistry) 

University of Oxford, UK 

ประสบการณการสอน 10 ป 

7. ผศ.ดร.สุธาสินี กิตยาการ 

วท.บ.เคมี (มช.) 

วท.ม.เคมีอนินทรีย (มก.) 

ปร.ด.เคมี (มก.) 

ประสบการณการสอน 13 ป 

8. ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพยอาภากร 

วท.บ.เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2 (มก.) 

ปร.ด.เคมี (มก.) 

ประสบการณการสอน 15 ป 

9. ดร.รมิดา รตันคาม 

วท.บ. เคมี (มก.) 

วท.ม. เคมี (มก.) 

Ph.D. (Inorganic Chemistry) 

The University of Sheffield, UK. 

ประสบการณการสอน 7 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01403114  Laboratory in Fundamentals of General Chemistry 

  (ต่อ) 

10. ดร.มนธิดา เราอรุณ 

วท.บ. เคมี (มก.) 

วท.ม. ปโตรเคมี (จุฬาฯ) 

Ph.D. (Chemistry) La Trobe University,  

Australia 

ประสบการณการสอน 27 ป 

11. ดร.ชาติเฉลิม รักษากุล 

วท.บ. ฟสิกส (มข.) 

วท.ม. เคมี (มก.) 

ปร.ด. เคม ี(มก.) 

ประสบการณการสอน 7 ป 

12. ดร.พรรณนรี ศรีนอย 

วท.บ. เคมี (มก.) 

วท.ม. เคมี (มก.) 

Ph.D. Chemistry 

University of Houston, USA. 

ประสบการณการสอน 1 ป 

13. ดร.สุพัตรา มิตรภานนท 

วท.บ. เคมี (มก.) 

วท.ม. ปโตรเคมี-พอลิเมอร (จุฬา) 

Dr.rer.nat. (Chemistry)  

University of Vienna, Austria 

ประสบการณการสอน 6 ป 

14. รศ.ดร.จักรพันธ ศิริเจริญศรี 

วท.บ. เคมี (มก.) 

วท.ม. เคมี (มก.) 

ปร.ด. เคม ี(มก.) 

ประสบการณการสอน 15 ป 

 

  



84 

 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

คอมพิวเตอร 

01204111  Computer Programming 1. รศ.ดร.อานนท รุงสวาง 

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา (สจล.) 

Ph.D. (Computer Engineering) 

Ecole Nationale Superieure 

des Telecommunications, France 

ประสบการณการสอน 24 ป 

2. ผศ.ดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ ์

B.Eng. (Information and Computer Science) 

Osaka University, Japan 

M.Eng. (Computer Science) 

Osaka University, Japan 

Ph.D. (Information and Systems Engineering)  

Osaka University, Japan 

ประสบการณการสอน 16 ป 

3. ผศ.ดร.อัครพงศ พัชรรุงเรือง 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มก.) 

M.S. (Computer Science), (AIT) 

Ph.D. (Engineering) University of Melbourne, 

AUS 

ประสบการณการสอน 27 ป 

4. ผศ.ดร.อินทิราภรณ มูลศาสตร 

ศ.บ. เศรษฐศาสตร (มธ.) 

M.S. (Computer Science), 

University of Maryland, Baltimore County USA. 

Ph.D.(Management of Technology), AIT 

ประสบการณการสอน 32 ป 

5. อ.ดร.มนตชัย โศภิษฐกมล 

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา (มก.) 

M.S. (Information Resources Management)  

Syracuse University, USA. 

Ph.D. (Information Technology) 

George Mason University, USA. 

ประสบการณการสอน 18 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01204111  Computer Programming 

  (คอ) 

6. ผศ.ดร.สุภาพร เอื้อจงมานี 

B.S. (Electrical and Computer Engineering) 

Carnegie Mellon University, USA. 

M.S. (Electrical and Computer Engineering) 

Georgia Institute of Technology, USA. 

Ph.D. (Electrical and Computer Engineering) 

Georgia Institute of Technology, USA. 

ประสบการณการสอน 11 ป 

7. ผศ.ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ 

วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา (มก.) 

M.Eng. (Electical and Computer), University of 

Cornell 

Ph.D. (Electical and Computer Engineering),  

University of Cornell 

ประสบการณการสอน 12 ป 

8. อ.ดร.จิตติ นิรมิตรานนท 

วศ.บ.วิศวกรรมหลังการเก็บเกีย่ว (มก.) 

วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (มก.) 

Ph.D. (Computer and Education)  

University of Nottingham, UK. 

ประสบการณการสอน 11 ป 

9. ผศ.ดร.บัณฑติ มนัสเกษมศักดิ์ 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มก.) 

วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มก.) 

วศ.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มก.) 

ประสบการณการสอน 9 ป 

10. ผศ.ดร.อภิรักษ จันทรสราง 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร เกียรตินิยมอันดับสอง 

(มก.) 

วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มก.) 

วศ.ด.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มก.) 

ประสบการณการสอน 18  ป 

11. อ.ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มก.) 

วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มก.) 

D.Eng. (Information Science),  

Nara Institute of Scienceand Technology, Japan.  

ประสบการณการสอน 1 ป 



86 

 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01204111  Computer Programming 

  (คอ) 

12. อ.สิทธิชัย ศรีออน 

วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร (มก.) 

M.S. (Electrical Engineering) Clemson University, 

USA.  

M.E. (Electrical Engineering) University of 

Virginia, USA. 

ประสบการณการสอน 26 ป 

อุตสาหการ 

01206221  Applied Probability and Statistics for Engineers 1. ผศ.ดร.พัชรี โตแกว ทองรัตนะ 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ( มทส.) 

วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (มทส.) 

Ph.D. (Supply Chain Management)  

University of Wollongong, AUS 

ประสบการณการสอน 10 ป 

2. ผศ.ดร.สุวิชภรณ วิชกูล 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (มก.) 

วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (มก.) 

วศ.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ (มก.) 

ประสบการณการสอน 15 ป 

3. อ.แพรวพรรณ ประหยัดทรพัย 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (มก.) 

M.Eng (Industrial and Operations  

Engineering) University of Michigan USA. 

ประสบการณการสอน 7 ป 

เครื่องกล 

01208111  Engineering Drawing 

 

1. ผศ.ธงชัย หฤทัยสดใส 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

ประสบการณการสอน 20 ป 

2. รศ.ดร.ณฐัศกัดิ์ บุญมี 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.S. (Fire Protection Engineering)  

University of Maryland, USA." 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

University of Maryland, USA." 

ประสบการณการสอน 17 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01208111  Engineering Drawing 

  (ตอ) 

3. รศ.ดร.คุณยุต เอ่ียมสอาด 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.S. (Industrial Engineering)  

University of Pittsburgh, USA." 

"M.S. (Mechanical Engineering)  

Carnegie Mellon University, USA." 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

University of Missouri-Rolla, USA." 

ประสบการณการสอน 17 ป 

4. อ.ชาญเวช ศีลพิพัฒน 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

M.Eng. (Agricultural Machinery and 

Management) Asian Institute of Technology 

ประสบการณการสอน 25 ป 

5. ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.Eng (Mechanical Engineering)  

Nagaoka University of Technology, Japan." 

"D.Eng (Material Science)  

Nagaoka University of Technology, Japan." 

ประสบการณการสอน 12 ป 

6. ผศ.ดร.กรรมมันต ชูประเสริฐ 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.Eng (Manufacturing System Engineering)  

Asian Institute of Technology." 

วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 20 ป 

7. ผศ.ดร.เฉลมิพล เปลงสะอาด 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.S. (Mechanical Engineering)  

Oregon State University, USA." 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

University of Wisconsin-Madison, USA." 

ประสบการณการสอน 19 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01208111  Engineering Drawing 

  (ตอ) 

8. รศ.ดร.ชินธันย อารปีระเสริฐ 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.Eng. (Environmental Science and 

Technology) 

Tokyo Institute of Technology, Japan." 

"D.Eng. (Environmental Science and 

Technology)  

Tokyo Institute of Technology, Japan." 

ประสบการณการสอน 6 ป 

9. รศ.ดร.ธำรงค พุทธาพิทักษผล 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.S. (Mechanical Engineering)  

Oregon State University, USA." 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

Oregon State University, USA." 

ประสบการณการสอน 25 ป 

10. รศ.ดร.อภิชาต แจงบำรุง 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มข.) 

"M.Eng. (Energy and Environmental Science)  

Utsunomiya University, Japan." 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

University of Wollongong, Australia." 

ประสบการณการสอน 27 ป 

11. อ.ดร.ภูวนาถ ปรมาพจน 

วศ.บ.วิศวกรรมโลหะการและวัสดุ (จุฬาฯ) 

"M.S. (Mechanical Engineering)  

Michigan Technological University, USA." 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

The Pennsylvania State University, USA." 

ประสบการณการสอน 4 ป 

12. อ.ดร.อัญชนา วงษโต 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.S. (Mechanical Engineering)  

University of Manchester Institute  

of Science and Technology" 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

University of Manchester Institute  

of Science and Technology" 

ประสบการณการสอน 17 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01208221  Engineering Mechanics I 1. อ.ดร.จิระชัย มิ่งบรรเจิดสุข 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"Ph.D. (Polymer Engineering)  

Loughborough University, UK." 

ประสบการณการสอน 16 ป 

2. ผศ.ดร.เฉลมิพล เปลงสะอาด 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.S. (Mechanical Engineering)  

Oregon State University, USA." 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

University of Wisconsin-Madison, USA." 

ประสบการณการสอน 19 ป 

3. รศ.ดร.ธำรงค พุทธาพิทักษผล 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.S. (Mechanical Engineering)  

Oregon State University, USA." 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

Oregon State University, USA." 

ประสบการณการสอน 25 ป 

4. รศ.ดร.ชัยยากร จันทรสุวรรณ 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.S. (Mechanical Engineering)  

Rensselaer Polytechnic Institute, USA." 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

Rensselaer Polytechnic Institute, USA." 

ประสบการณการสอน 19 ป 

5. ผศ.ดร.พงศธร พรหมบุตร 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มช.) 

"M.Eng. (Mechanical Engineering)  

University at Buffalo, USA." 

"M.S. (Mechanical Engineering)  

Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique  

et de l’Espace (ENSAE), France." 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

University Paul Sabatier (Toulouse III), France." 

ประสบการณการสอน 12 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01208221  Engineering Mechanics I 

  (ตอ) 

6. อ.ดร.อัญชนา วงษโต 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.S. (Mechanical Engineering)  

University of Manchester Institute  

of Science and Technology" 

"Ph.D. (Mechanical Engineering)  

University of Manchester Institute  

of Science and Technology" 

ประสบการณการสอน 17 ป 

7. ผศ.ธงชัย หฤทัยสดใส 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

ประสบการณการสอน 20 ป 

8. รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

"M.Eng. (Mechanical Engineering)  

National Institute of Applied Sciences  

of Lyon, France." 

วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (มก.) 

ประสบการณการสอน 5 ป 

9. ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ 

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (มจธ.) 

"M.Eng. (Mechanical Engineering)  

University of Southern California, USA." 

"Ph.D. (Mechanical and Aerospace Engineering)  

North Carolina State University, USA." 

ประสบการณการสอน 20 ป 

10. อ.ดร.คเณศ คจัฉสุวรรณมณี 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (มก.) 

"M.S. (Engineering Management)  

Brunel University London, UK." 

"Ph.D. (Energy Efficient Sustainable  

Manufacturing) Brunel University London,  

UK." 

ประสบการณการสอน 3 ป 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01208221  Engineering Mechanics I 

  (ตอ) 

11. ผศ.ดร.ประพจน ขุนทอง 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (มก.) 

"M.S. (Engineering Management)  

Clemson University, USA." 

"Ph.D.(Civil Engineering)  

Clemson University, USA." 

ประสบการณการสอน 27 ป 

ทรัพยากรน้ำ 

01209211  Fluid Mechanics 1. ผศ.ดร.นภาพร เปยมสงา 

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรนำ้), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Ph.D. (Civil Engineering),  

Osaka University, Japan 

ประสบการณการสอน 31 ป 

2. ผศ.ดร.ณัฐ  มาแจง 

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรนำ้), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Ph.D. (Irrigation Engineering),  

Utah State University, USA 

ประสบการณการสอน 26 ป 

3. รศ.ดร.อดิชัย พรพรหมินทร 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

M.Eng. (Water Supply, Drainage  

and Sewerage Engineering),  

Asian Institute of Technology 

D.Eng. (Civil Engineering),  

Nagoya University, Japan, 

ประสบการณการสอน 16 ป 

4. ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธ์ิพริ้ง 

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ำ),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Ph.D. (Civil and Environmental  

Engineering), 

Tohoku University, Japan 

ประสบการณการสอน 19 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01209211  Fluid Mechanics 

  (ตอ) 

5. อ.ดร.สมฤทัย ทะสะดวก 

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

D.Eng. (Water Engineering  

and Management), 

Asian Institute of Technology 

ประสบการณการสอน 17 ป 

6. ผศ.ดร.สติางศุ พิลัยหลา 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

M.Eng. (Water Supply, Drainage 

and Sewerage Engineering),  

Asian Institute of Technology 

D.Eng. (Civil Engineering), 

Tohoku University, Japan 

ประสบการณการสอน 15 ป 

7. ผศ.ดร.ยุทธนา ตาละลักษมณ 

วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

M.Eng. (Riverine and Coastal  

Engineering),  

Asian Institute of Technology 

วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน),  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประสบการณการสอน 5 ป 

8. อ.ดร.ดนยปภพ มะณี 

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรนำ้), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

M.Eng. (Water Engineering  

and Management), 

Asian Institute of Technology 

Ph.D. (Civil and Earth Resources 

Engineering), 

Kyoto University, Japan 

ประสบการณการสอน 5 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01209312  Laboratory for Fluid Mechanics 1. ผศ.ดร.ณฐั  มาแจง 

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Ph.D. (Irrigation Engineering), 

Utah State University, USA. 

ประสบการณการสอน 26 ป 

2. รศ.ดร.อดิชัย พรพรหมินทร 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

M.Eng. (Water Supply, Drainage  

and Sewerage Engineering),  

Asian Institute of Technology 

D.Eng. (Civil Engineering),  

Nagoya University, Japan, 

ประสบการณการสอน 16 ป 

3. ผศ.ดร.สมปรารถนา ฤทธ์ิพริ้ง 

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ำ),  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Ph.D. (Civil and Environmental  

Engineering), 

Tohoku University, Japan 

ประสบการณการสอน 19 ป 

4. อ.ดร.สมฤทัย ทะสะดวก 

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

D.Eng. (Water Engineering  

and Management), 

Asian Institute of Technology 

ประสบการณการสอน 17 ป 

 

 

 

 

 



94 

 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01209312  Laboratory for Fluid Mechanics 

  (ตอ) 

5. ผศ.ดร.สติางศุ พิลัยหลา 

วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

M.Eng. (Water Supply, Drainage 

and Sewerage Engineering),  

Asian Institute of Technology 

D.Eng. (Civil Engineering), 

Tohoku University, Japan 

ประสบการณการสอน 15 ป 

6. ผศ.ดร.ยุทธนา ตาละลักษมณ 

วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

M.Eng. (Riverine and Coastal  

Engineering),  

Asian Institute of Technology 

วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน),  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประสบการณการสอน 5 ป 

7. อ.ดร.ดนยปภพ มะณ ี

วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

M.Eng. (Water Engineering  

and Management), 

Asian Institute of Technology 

Ph.D. (Civil and Earth Resources 

Engineering), 

Kyoto University, Japan 

ประสบการณการสอน 5 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

วัสดุ 

01213211  Materials Science for Engineers 1. ผศ.ดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ 

วท.บ.ฟสิกส เกยีรตินิยมอันดับ 2 (จุฬาฯ) 

วท.ม.วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

(วิทยาลยัปโตรเลยีมและปโตรเคมี จุฬาฯ) 

D.Eng. (Materials Science and Engineering)  

Nagoya University, Japan 

ประสบการณการสอน 5 ป 

2. อ.ดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ 

วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ เกยีรตินิยมอันดบั 2 (มก.) 

M.Eng.(Materials Science and Engineering) 

Lehigh University, USA. 

Ph.D.(Materials Science and Engineering) 

Lehigh University,USA. 

ประสบการณการสอน 6 ป 

3. รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ 

วท.บ.วัสดศุาสตร (เซรามิกส) (จุฬาฯ) 

Ph.D.(Materials Science and Engineering), 

(U. of Leeds, UK) 

ประสบการณการสอน 25 ป 

Newcastle University, UK 

ประสอบการณการสอน 10 ป 

4. อ.ธนวรรธก มีศักดิ ์

M.Eng. (Materials Science and 

Engineering), (Imperial College of 

Science, Technology and Medicines, UK 

ประสบการณการสอน 14 ป 

5. อ.ดร.นเร ผิวนิ่ม 

B.Sc.(Chemistry) 

Australian National University, Australia 

Ph.D. (Chemical Engineering and  

Advanced Materials) 

Newcastle University, UK 

ประสอบการณการสอน 10 ป 

6. รศ.ดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ 

วท.บ.เคมี (ม.บูรพา) 

วท.ม.วัสดศุาสตร (จุฬาฯ) 

ปร.ด.วิทยาศาสตรพอลิเมอร (จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 16 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01213211  Materials Science for Engineers 

  (ตอ) 

7. รศ.ดร.ปฏิภาณ จุยเจิม 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (มจธ.) 

วศ.ม.วิศวกรรมโลหการ (จุฬาฯ) 

Dr.-Ing.(Mechanical Engineering) 

University of Kassel, Germany 

ประสบการณการสอน 22 ป 

8. ผศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

M.S.(Materials Science & Engineering), 

(Michigan Technological, Univ., USA. 

Ph.D. (Materials Science & Engineering), 

(Michigan Technological, Univ., USA. 

ประสบการณการสอน 14 ป 

9. ผศ.พรทิพย เล็กพิทยา 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (มก.) 

วท.ม.วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

(วิทยาลยัปโตรเลยีมและปโตรเคมี จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 23 ป 

10. ผศ.ดร.ยุรนันท หาญลำยวง 

B.S. (Materials Science and Engineering) 

Carnegie Mellon University, USA. 

M.S.(Materials Science and Engineering) 

University of California, Berkley, USA. 

Ph. D.(Materials Science and Engineering) 

University of California, Berkley, USA. 

ประสบการณการสอน 7 ป 

11. ผศ.ดร.รติพร มั่นพรหม 

วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

M.S. (Energy Science, Technology and  

Policy Concentration : Materials Science 

and Engineering) Carnegie Mellon University, 

USA. 

Ph.D. (Materials Science and Engineering) 

Carnegie Mellon University, USA. 

ประสบการณการสอน 8 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01213211  Materials Science for Engineers 

  (ตอ) 

12. รศ.ดร.ราชธีร เตชไพศาลเจริญกิจ 

"B.S.First Class Honour  

(Materials Science and Engineering)" 

Northwestern University, USA. 

M.S. (Materials Science and Engineering) 

Massachusetts Institute of Technology, USA. 

Ph.D. (Structural and Environmental 

Materials) Massachusetts Institute of 

Technology, USA. 

ประสบการณการสอน 13 ป 

13. อ.ดร.วรวัชร วัฒนฐานะ 

วท.บ.เคมี เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

วท.ม.เคมี (มก.) 

ปร.ด.เคมี (มก.) 

ประสบการณการสอน 5 ป 

14. รศ.ดร.สมเจตน พัชรพันธ 

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (มจธ.) 

วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ (มจธ.) 

Dr.-Ing.(Mechanical Engineering) 

Chemnitz University of Technology, Germany 

ประสบการณการสอน 21 ป 

15. รศ.ดร.สุรีรัตน ผลศิลป 

วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (ม.รังสิต) 

วศ.ม.วิศวกรรมโลหการ (จุฬาฯ) 

Ph.D. (Metallurgical and Materials 

Engineering), (U. of Melbourne, Aus.) 

ประสบการณการสอน 18 ป 

16. รศ.ดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ 

B.Sc. (Economics & Chemistry) 

(Suma Cum Laude) Syracuse University, USA. 

M.Sc. (Chemistry) The University of Utah, USA. 

Ph.D. (Metallurgical Engineering) 

The University of Utah, USA. 

ประสบการณการสอน 13 ป 

 

 

 

 



98 

 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01213211  Materials Science for Engineers 

  (ตอ) 

17. รศ.ดร.อภิรัตน เลาหบุตรี 

วท.บ.เคมี เกียรตินิยมอันดับ 2 (มจธ.) 

วท.ม.วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

(วิทยาลยัปโตรเลยีมและปโตรเคมี จุฬาฯ) 

ปร.ด.วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

(วิทยาลยัปโตรเลยีมและปโตรเคมี จุฬาฯ) 

ประสบการณการสอน 18 ป 

18. ผศ.ดร.อมรรัตน เลิศวรสิริกุล 

วท.บ.วัสดศุาสตร เกียรตนิิยมอันดับ 2 (จุฬาฯ) 

วท.ม.วิทยาศาสตรพอลิเมอร 

(วิทยาลยัปโตรเลยีมและปโตรเคมี จุฬาฯ) 

D.Eng.(Biotechnology and Life 

Science), (Tokyo Univ. of Agri & Tech., Japan) 

ประสบการณการสอน 15 ป 

19. รศ.ดร.อรทัย จงประทีป 

B.S. (Materials Science and 

Engineering) Columbia University, USA. 

M.S. (Materials Science and 

Engineering) Columbia University, USA. 

Ph.D. (Materials Science and 

Engineering), University of Missouri-Rolla, USA. 

ประสบการณการสอน 12 ป 

20. ผศ.ดร.อัมพิกา บันสิทธ 

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ 

เกียรตินิยมอันดับ 1 (มก.) 

M.S. (Materials Science and Engineering) 

Stanford University, USA. 

Ph.D.(Materials Science and Engineering) 

Northwestern University, USA. 

ประสบการณการสอน 22 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

01210211  Chemistry and Biology of Water and  

  Wastewater  

 

1. รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ   

- วท.บ. (วิทยาศาสตรทางทะเล) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537 

- M.Sc. (Environmental Science and 

Engineering)  

University of Texas at Arlington, USA.., 2541 

- Ph.D. (Environmental Science and 

Management) 

University of California Santa Barbara, USA., 

2546 

ประสบการณสอน 26 ป 

2.. ผศ.ดร.วรินทรพร อโศกบุญรตัน  

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) เกียรตนิยิมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552  

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2554 

- D.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2558 

ประสบการณสอน 5 ป 

01210212  Biological and Chemical Laboratories for 

  Water and Wastewater 

1. รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ   

- วท.บ. (วิทยาศาสตรทางทะเล) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537 

- M.Sc. (Environmental Science and 

Engineering)  

University of Texas at Arlington, USA.., 2541 

- Ph.D. (Environmental Science and 

Management) 

University of California Santa Barbara, USA., 

2546 

ประสบการณสอน 26 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01210212  Biological and Chemical Laboratories for 

  Water and Wastewater 

  (ตอ) 

2.. ผศ.ดร.วรินทรพร อโศกบุญรตัน  

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) เกียรตนิยิมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552  

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2554 

- D.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2558 

ประสบการณสอน 5 ป 

01210331  Environmental System Management 1. รศ.ดร.จีมา  ศรลัมพ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538 

- M.Eng. (Environmental Engineering)  

Asian Institute of Technology, 2540 

- Ph.D. (Environmental Engineering in Civil 

Engineering) 

University of Illinois at Urbana-Champaign, 

USA., 2546 

ประสบการณสอน 19 ป 

01210431  Environmental Impact Assessment 1. รศ.ดร.วิลาสินี อยูชัชวาล  

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2547 

- D.Eng. (Energy and Environmental Science) 

Nagaoka University of Technology, Japan, 2551 

ประสบการณสอน 12 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01210215  Hydrogeology for Environmental Engineering 1. อ.ดร.วิทรัช ยุทธวงศ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) เกียรตนิยิมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555  

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2557 

- D.Eng. (Urban Engineering) 

The University of Tokyo, 2560 

ประสบการณสอน 3 ป 

01210213  Unit Operations and Processes for  

  Environmental Engineering I 

1. ผศ.ดร.วรินทรพร อโศกบุญรัตน  

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) เกียรตนิยิมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552  

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2554 

- D.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2558 

ประสบการณสอน 5 ป 

2. ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง 

- Dipl. Ing. (Mechanical Engineering (Chemical 

Process Engineering)) 

RWTH Aachen University, Germany, 2553 

- วศ.ด. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2561 

ประสบการณสอน 11 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01210214  Environmental Engineering Laboratory I 1. ผศ.ดร.วรินทรพร อโศกบุญรตัน  

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) เกียรตนิยิมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552  

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2554 

- D.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2558 

ประสบการณสอน 5 ป 

2. ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง 

- Dipl. Ing. (Mechanical Engineering (Chemical 

Process Engineering)) 

RWTH Aachen University, Germany, 2553 

- วศ.ด. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2561 

ประสบการณสอน 11 ป 

3. อ.ดร.วิทรัช ยุทธวงศ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) เกียรตนิยิมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555  

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2557 

- D.Eng. (Urban Engineering) 

The University of Tokyo, 2560 

ประสบการณสอน 3 ป 

01210231  Surveying for Environmental Engineering Work 1. ผศ.วาที่รอยตรีธนัช สุขวิมลเสรี 

ผูชวยศาสตราจารย 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2537 

- วศ.ม. (วิศวกรรมสำรวจ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541  

- ผ.ม. (การวางแผนภาคและเมือง)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2548 

ประสบการณสอน 23 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01210311  Unit Operations and Processes for  

  Environmental Engineering II 

 

1. ผศ.ดร.สุชลีา พลเรือง 

- Dipl. Ing. (Mechanical Engineering (Chemical 

Process Engineering)) 

RWTH Aachen University, Germany, 2553 

- วศ.ด. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2561 

ประสบการณสอน 11 ป 

01210313  Environmental Engineering Laboratory II                1. ผศ.ดร.พิชญนรี ลลิตาภรณ 

- วศ.บ.  )วิศวกรรมเคมี(   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology 

- D.Eng. (Environmental Engineering) 

Kyoto University, Japan 

ประสบการณสอน 6 ป 

2. ผศ.ดร.พีรกานต์ิ บรรเจิดกิจ 

- วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 

- D.Tech.Sc. (Toxicology, Technology and 

Management)  

Asian Institute of Technology, 2546 

ประสบการณสอน 12 ป 

01210321  Air Pollution and Control 1. ผศ.ดร.พิชญนรี ลลิตาภรณ 

- วศ.บ.  )วิศวกรรมเคมี(   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology 

- D.Eng. (Environmental Engineering) 

Kyoto University, Japan 

ประสบการณสอน 6 ป 

 

 

 

 



104 

 

ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01210321  Air Pollution and Controlฃ 

  (ตอ) 

2. ผศ.กชกร สุนเนาวรัตน 

- วท.บ) .เคมีวิศวกรรม( 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- M.Eng.  ) Industrial Engineering(  

Texas Tech University, USA. 

- M.Sc. (Environmental Engineering)  

University of Southern California, USA. 

ประสบการณสอน 27 ป 

01210322  Solid Waste Engineering 1. รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531 

- M.Eng. (Environmental Engineering)  

Asian Institute of Technology, 2533 

- D.Eng. (Environmental Engineering) 

University of Tokyo, Japan, 2536 

ประสบการณสอน 28 ป 

01210312  Building Sanitation and Drainage System 1. ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ 

- วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2536 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540 

- D.Tech.Sc. (Toxicology, Technology and 

Management)  

Asian Institute of Technology, 2546 

ประสบการณสอน 19 ป 

01210323   Hazardous Waste Engineering 1. นายสุชาติ เหลอืงประเสริฐ   

รองศาสตราจารย 

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 

- Ph.D. (Biological Engineering) 

University of Guelph, Canada, 2547 

ประสบการณสอน 26 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01210411  Water Supply Engineering Design 1. รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี 

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531 

- M.Eng. (Environmental Engineering)  

Asian Institute of Technology, 2533 

- D.Eng. (Environmental Engineering) 

University of Tokyo, Japan, 2536 

ประสบการณสอน 28 ป 

01210412   Wastewater Engineering Design 1. รศ.ดร.วิลาสินี อยูชัชวาล  

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2547 

- D.Eng. (Energy and Environmental Science) 

Nagaoka University of Technology, Japan, 2551 

ประสบการณสอน 12 ป 

2. รศ.ดร.พงศศักดิ์ หนูพันธ 

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 

- วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2535 

- M.Sc. (Environmental Science and 

Engineering) 

 Colorado School of Mines, USA., 2542 

- Ph.D.(Environmental Science and   

Engineering) 

 Colorado School of Mines, USA., 2546 

ประสบการณสอน 30 ป 

01210421  Noise Pollution and Vibration Control 1. นายสุชาติ เหลอืงประเสริฐ   

รองศาสตราจารย 

- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538 

- Ph.D. (Biological Engineering) 

University of Guelph, Canada, 2547 

ประสบการณสอน 26 ป 
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ตารางการเทยีบองคความรู สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สําหรับผูเขาศึกษาปการศึกษา ปการศึกษา 2565 - ปการศึกษา 2569 

 

สาระการเรยีนรูของแตละวิชา 

ระบุรายวิชาที่เก่ียวของหรือความคาดหวัง 

ในแตละรายวิชาหรือหลายวิชา 

รายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ระบุรายชื่อและคุณวุฒิการศึกษาผูสอน 

ในแตละองคความรูที่สภาวิศวกรกาํหนด 

01210421  Noise Pollution and Vibration Control 

  (ตอ) 

2. อ.ดร.วิทรัช ยุทธวงศ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) เกียรตนิยิมอันดับ 2  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555  

- M.Eng. (Environmental Engineering and 

Management) 

Asian Institute of Technology, 2557 

- D.Eng. (Urban Engineering) 

The University of Tokyo, 2560 

ประสบการณสอน 3 ป 

01210413  Structure and System in Environmental 

  Engineering Work 

1. รศ.ดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2534 

- M.Eng. (Environmental Engineering) 

University of New Haven, West Haven, CT, USA., 

2536 

- Ph.D. (Environmental Engineering) 

Illinois Institute of Technology, USA., 2541 

ประสบการณสอน 23 ป 
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สวนที่ 5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการประกันคณุภาพการศกึษา 

1. หองปฏิบัติการ 

1.1 บัญชีรายการของวัสดุ ครุภัณฑและอุปกรณการทดลอง 

1.1.1 หองปฏิบัติการวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 1 

 มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนิสิตฝกทักษะและใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับทักษะในการวิเคราะหคุณภาพน้ำ

และสามารถนำความรูพื้นฐานจากทฤษฎีที่เก่ียวกับคณุภาพน้ำมาประยกุตใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย โดยใช

อปุกรณและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะหคุณภาพน้ำและน้ำเสีย ที่นอกเหนือไปจากการเรียนในชั้นเรียน 

เคร่ืองมือทดสอบคุณภาพน้ำและน้ำเสยี 

 1) เคร่ืองทดสอบความเปนกรด-ดาง pH meter 

 
  2) เครื่องวัดคาพลังงานความรอน (Bomb Calorimeter,Bomb) 
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 3) เคร่ืองชั่งน้ำหนักแบบละเอียด Analytical balance 

 
 4) เคร่ืองทดสอบการตกตะกอน Jar test 

 
 

  5) เครื่องวิเคราะหไอออนบวกและลบในน้ำ Ion Chromatography 
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1.1.2 หองปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2 

 มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนิสิตไดมีทักษะในการใชเครื่องมือทดลองพื้นฐานและเครื่องมือวิเคราะหชั้นสูงเพ่ือ

การทดลองทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

 1) เครื่องวิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก Atomic Absorption Spectrophotometer 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 2) เครื่องวิเคราะหหาชนิดและปรมิาณแก็ส Gas Chromatograph 

 

 

 

 

   

   

 

3) (เครื่องมือวิเคราะหปริมาณ Organic Carbon) Total Organic Carbon Analyzer 
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 4) เครื่องวิเคราะหหาสารประกอบ High Performance Liquid Chromatograph 

 
 

 1.1.3 หองปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3 

  มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนิสิตฝกทักษะ และใหมีคงสมรูความเขาใจเบ้ืองตน ฝกทักษะการใชเคร่ืองมือ

วเิคราะหคุณภาพ และน้ำเสีย รวมทั้งเปนการเพิ่มพูนความรูความเขาใจในทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรูทางดานคุณภาพ

นำ้และและน้ำเสีย 

 1) เคร่ืองวัดความเขมขนสี (Turbidi Meter) 

 
  2) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 
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  3) เครื่องวิเคราะหปริมาณไนโตรเจน (Micro Kjeldahl) 

 
  4) เครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jar test) 

 
   

  5) เครื่องชั่งชนิดละเลียด 4 ตำแหนง (Analytical balance) 
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 6) เคร่ืองวิเคราะหโลหะหนัก (ICPMS) 

 
 

 7) เคร่ืองวัดคาการเรืองแสงของสาร (Fluorescence Spectrometer)  

 
 

 8) เคร่ืองมือวิเคราะหปริมาณ Organic Carbon (Total Organic Carbon Analyzer) 
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 9) เคร่ืองมือวิเคราะหไขมนั (Soxhlet Extraction) 

 

 
 

 10) กลองจุลทรรศนสเตอริโอชนิด 2 ตา (Stereo microscopes) 

 
1.1.4 หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

           มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนิสิตไดมีความรูความเขาใจทางดานจุลชีววิทยาโดยการศึกษาจากการ

ทดลอง รวมทั้งใหนิสิตไดฝกทักษะในการใชเครื่องมือทดสอบรวมทั้งเปนการเพิ่มความรูความเขาใจในทฤษฎี 

  1) กลองจุลทรรศน 2 ตา (Microscope) 
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  2) เครื่องนับจำนวนโคโลนี (Colony Counter) 

 
  

  3) เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator) 

 
 

  4) หมอนึ่งความดันฆาเชื้อ (Autoclave) 
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  5) ตูบมเชื้อจุลนิทรีย (Incubator) 

 
 

1.2 โปรแกรมสําเร็จรูป/ซอฟตแวร (Software) 

1) มีหองปฏิบัตกิารที่มีความพรอมท้ังวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขายและ

ซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึงหองปฏิบัติการ

สำหรับการทำโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

2) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและมีโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชสำหรับประกอบการสอน 

 

2. แหลงบริการขอมูลทางวิชาการ 

2.1 หองสมุดและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฐานขอมูลที่ใหบริการโดย 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฐานขอมูลออนไลนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จำนวน 17 ฐาน 

ลำดับที ่ ชื่อฐานขอมูล 

1 Academic OneFile 

2 ACS Publications 

3 Access Engineering 

4 DIGITAL DISSERTATIONS 

5 Dissertation Full Text 
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6 ISI Web of Science 

7 Science Direct eBooks 

8 Science Direct 

9 SCOPUS 

10 SpringerLink (E-journals) 

11 Wiley Online Library 

12 Wilson Web 

13 ฐานขอมูลวทิยานิพนธไทย 

14 ASCE 

15 ASME 

16 Cambridge Core 

17 Knovel 

 

 

 

 

 
ศูนยคอมพิวเตอรวิศวกรรมตั้งอยูที่อาคาร 19 ซึ่งเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม2542 สำหรบั

ใหบริการทั่วไปแกนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรในการใชงานคอมพิวเตอรและใชสำหรับสอนวิชาปฏิบัติการการ

ศูนยคอมพิวเตอรวิศวกรรม 
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โปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน สำหรับนิสิตชั้นปท่ี 1 สวนชั ้นบนเปนหองทำงานของเจาหนาที่และนักพัฒนา/

บำรุงรักษาระบบ และอาจารยที่มาใชบริการอุปกรณคอมพิวเตอรบางอยางสำหรับกิจกรรมและการใหบริการของ

ศูนยคอมพิวเตอรวิศวกรรมมีดังนี้ 

 

  1. การเปดใหบริการใชเครื่องคอมพิวเตอรแกนสิิตคณะวิศวฯ ท่ัวไป 

ศูนยฯ มีคอมพิวเตอร 140 เครื่อง เปดใหบริการทั่วไปแกนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ในวัน

ธรรมดาระหวางเวลา 09.00-18.30 น. และเปดใหบริการในวันเสารระหวางเวลา 09.00-17.00 น. ระเบียบการใช

งานของนิสิตดูไดจากบอรดประกาศของศนูย 

 

  2. การใหบริการหองคอมพิวเตอรแกภาควิชาฯ สำหรับวิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอน 

วิชาที่ตองการแนะนำซอฟตแวรหรือฝกปฏิบัติการใชซอฟตแวรใหแกนิสิต เชน 

 2.1 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สามารถขอใชบริการหองคอมพิวเตอรได 

 2.2 คอมพิวเตอรสำหรับวิศวกรเคมี 

 2.3 การประยุกตคอมพิวเตอรในดานการบินและอวกาศยาน 

 2.4 โปรแกรม Matlab  Solid Works 

  3. การใหบริการเชาหองอบรมคอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรแกหนวยงานภายใน 

คณะฯ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานภายนอก 

 

  4. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อสนบัสนุนการดำเนินงานของคณะฯ 

ศูนยคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบ e-Faculty เพื่อใชงานคอมพิวเตอรและเครือขายในงานดาน

ตาง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร ดังนี้ 

1) ระบบสนับสนุนการเรยีนการสอนผาน Web หรือ e-Course 

2) ระบบประเมินผลการเรียนการสอนโดยนิสิตทาง Web (e-Evaluation) 

3) ระบบประเมินผลการบริหารงานผาน Web 

4) ระบบงานสารบรรณ 

5) ระบบการเผยแพรหนังสือเวียนทาง Web 

6) ระบบงานครุภัณฑ 

7) ระบบการรายงานผลเก่ียวกับการสอนผาน Web 

8) ระบบติดตามการดำเนินงานและใชงานครุภัณฑเงินกูธนาคารโลกผาน Web 

9) การปรับปรุง Web Site และ Home Page ของคณะฯ 

10) ระบบการรายงานภาระงานอาจารย 

 

  5. การฝกอบรมคอมพิวเตอรแกนิสิตและบุคลากรของคณะฯ และบุคคลท่ัวไป 
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  6. การใหบริการทางวิชาการ 

6.1 การฝกอบรมทางดานคอมพิวเตอร 

6.2 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกสวนราชการภายนอกและเอกชน 

6.3 การเปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานตาง ๆ 

 6.3.1 เปนท่ีปรึกษาในการจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6.3.2 เปนท่ีปรึกษาในการประกวดราคาจัดหาระบบคอมพิวเตอรเครือขาย 

6.4 เปนท่ีปรึกษาและจัดหาวิทยากรใหแกหนวยงานราชการ และหนวยงานเอกชน 

6.5 รับฝกอบรมใหแกหนวยงานราชการและหนวยงานเอกชน 

6.6 เปนที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอรใหแกชุมชนใกลเคียง 

ระเบียบการใชเครื่องคอมพิวเตอรของศูนยคอมพิวเตอรวิศวกรรม 
 

 1. อนุญาตใหใชไดเฉพาะนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรเทานั้น 

 2. นิสิตจะตองนำบัตรประจำตวันสิิตมาดวยทุกคร้ังที่มาใชบริการและใหแสดงบัตรตอผูควบคุม 

การใชเคร่ือง 

 3. การใชงานแตละคร้ังจะจำกัดเวลาใหใชไดไมเกิน 1 ชั่วโมง โดยแบงเปนชวงเวลาตาง ๆ ดังนี้คือ 

  09.00 – 10.00 น.  10.00 – 11.00 น.  11.00 – 12.00 น. 

  12.00 – 13.00 น.  13.00 – 14.00 น.  14.00 – 15.00 น. 

  15.00 – 16.00 น.  17.00 – 18.30 น.   

นิสิตสามารถใชงานตอไปไดเม่ือครบชวงเวลาที่กำหนดแลวในกรณีที่มีเครื่องวางเทานั้น 

 4. ชวงเวลาใดที่ตรงกับการสอนปฏิบัติการวิชา 204111 จะงดใหบริการทั่วไป 

 5. ในกรณทีี่มีผูตองการใชบริการมากและมีเคร่ืองใหบริการไมพอ ศูนยฯ จะดำเนินการดังนี ้

  - หามนิสิตใชงานติดตอกันนานเกิน 1 ชั่วโมง 

  - จะใหโควตานิสิตแตละคนใชงานไดไมเกนิ 3 ชั่วโมง ตอ สัปดาห 

  - เปดใหมีการจองเวลาลวงหนาได 

 6. หามนิสติใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการเลนเกมทุกชนิด ผูฝาฝนจะถูกตัดสิทธิ์การใชบริการและถกูตัด 

คะแนนความประพฤติ 

 7. หามนิสติใชสิทธิ์แทนผูอ่ืน หรือใชงาน 2 คนพรอม ๆ กนับนเครื่องเดยีวกัน 

เวลาเปดใหบริการนิสิต 

 เปดภาคการศึกษา (ภาคตน/ ภาคปลาย) 

 วนัจันทร – วันศุกร  เวลา 09.00-18.30 น. 

 วนัเสาร   เวลา 09.00-17.00 น. 

เวลาปดใหบริการนิสิต 

 ปดใหบริการวันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ  

 ปดภาคการศึกษาภาคตน ภาคปลาย และภาคฤดูรอน 
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ความเปนมา 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดตั ้งศูนยการเรียนรู ด วยตนเอง (Self Learning 

Center) ณ บริเวณสวนหนึ่งของชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภ ู(อาคาร 14) หอง 0322 เริ่มเปดใหบริการวันที่ 3 มิถุนายน 

พ.ศ. 2545 เพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐที่มุงหวังใหมีการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

อนัจะทำใหบัณฑิตที่จบการศึกษาออกไป สามารถทำเปน คิดเปนอยางมีระบบและรูจักศึกษาคนควาหาความรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชวีิตและสามารถพ่ึงตนเองได 

 
 

  

  

ศนูย์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning Center) 
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 นอกจากนั้นยังไดมีการปรับปรุงหองใหมในปการศึกษา 2558 ซึ่งไดทำการเปดใหบริการหลังปรับปรุงเสร็จ

ไปเมื่อวันที ่ 1 มีนาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงคในการฝกฝนใหนิสิตมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมใหบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตรมีศักยภาพ

พรอมที่จะออกไปประกอบอาชีพและ/หรือศึกษาตอ ซึ่งนับวาเปนสิ่งจำเปนในปจจุบันและอนาคต 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหนิสิตและบุคลากรของคณะฯ ไดมีโอกาสฝกทักษะและพัฒนาความสามารถทางดาน

คอมพิวเตอร และภาษาตางประเทศดวยตนเองโดยใชสื่อทางอินเตอรเน็ต 

2. เพื่อเปนแหลงในการสืบคนขอมูลขาวสารสารสนเทศ 

3. เพื่อเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูระหวางนิสิต 

4. เพื่อเปนแหลงในการประชุมงานกลุมยอยผานหอง Teleconference 

  

เวลาเปด – ปดทำการ ของศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 

เปดทำการ  วันจันทร – วันศกุร 08.30 - 16.30 น.  

    วันเสาร   09.00 - 16.00 น. 

ปดทำการ  วันอาทิตย วันหยุดนักขัตฤกษ   

นอกเวลาราชการ เปดใหบริการชวงสอบ 

    วันจันทร – วันศกุร 08.30 - 18.30 น. 

    วันเสาร - วันอาทิตย 09.00 - 16.00 น. 

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ 

โทรศัพท  0-2797-0999 ตอ 1157, 1137, 1166 

e-mail   fengpsh@ku.ac.th   fengtht@ku.ac.th   fengtry@ku.ac.th  

ระเบียบการเขาใชบริการศนูย Self Learning Center 

1. ผ ู  เข  า ใช บร ิการของศ ูนย ฯจะต องเป นบ ุคลากรและน ิส ิตของคณะว ิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เทานั้น 

2. แตงกายใหสุภาพเรียบรอย  

3. แสดงบัตรและแสกนบัตรนิสิตที่เคานเตอรทุกครั้งกอนเขาใชบริการและหลังเลิกใชบริการ 

4. งดนำอาหารและเคร่ืองดื่มทุกชนิดเขามาในศูนยฯ 
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5. รักษาความสงบ ไมสงเสียงดังรบกวนสมาธิของผูอื่น สำหรับอุปกรณสื่อสารทุกชนิดใหปดหรือเปด

ระบบส่ันเทานั้น 

6. อุปกรณการศึกษาและอุปกรณโสตทัศนูปกรณทุกชนิดใชไดเฉพาะในศูนยฯ เทานั้น ไมอนุญาตให

นำออกจากศูนยฯ เด็ดขาด 

7. ถาตองการใชหองบริการหรือเครื ่องคอมพิวเตอร และอุปกรณโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ใหติดตอ

เจาหนาที่กอนและหลังเลิกใชบริการ 

8. ใชอุปกรณการศึกษา และโสตทศันูปกรณอยางระมัดระวังเพ่ือมใิหเกิดความเสียหาย 

9. กรณีเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสขัดของ  โปรดติดตอเจาหนาที่ประจำศูนยฯ 

หามแกไขหรือซอมแซมดวยตนเอง มิฉะนั้นผูใชบริการจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น 

10. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจาหนาที่ในการใชอุปกรณการศึกษา หรืออุปกรณโสตทัศนูปกรณอยาง

เครงครัด 

11. ผูเขาใชบริการที่ไมปฏิบัติตามระเบียบของศนูยฯ หากไดรับการตักเตือนแลว ไมปฏิบัติตามจะถูก

ตัดสิทธิ์ในการเขาใชบริการของศูนยฯ เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา และ/หรือ 1 ปการศึกษา และ/

หรือตลอดระยะเวลาในการศึกษา ตามระดับความผิด 

 

ประเภทการใหบริการในศูนยการเรียนรูดวยตนเอง  

Computer/Internet 

- เพ่ือใชในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม, สืบคนขอมลูขาวสารทางอินเตอรเน็ต 

หองติว-หองประชุมยอย 

- เพ่ือใชในการติวหนังสือ หรือประชมุงานกลุมยอยเล็กๆ  

หอง Teleconference 

- เพ่ือใชในการประชุมงาน หรือ Present Project ทางไกลดวยเสียงและภาพ 
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หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร  ต้ังอยููบริเวณ ชั้น 2 และ ชั้น 3  ของอาคารชูชาติ กำภู (อาคาร14)  

มีพื้นที่ประมาณ  800 ตารางเมตร  เปนแหลงรวบรวบขอมลูความรูทางวิชาการดานวิศวกรรม สำหรับอาจารย นิสิต 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูสนใจภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใชโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

Innovative Millennium ใหบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสื่อส่ิงพิมพ ไดแก หนังสือ วารสาร หนังสือพมิพ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ส่ือโสตทัศนวัสด ุและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร ์
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เวลาเปดใหบรกิาร 

วันจันทร-วันศุกร  เปดบริการเวลา  08.30-16.30 น. วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษปดบริการ 

วันเสาร  เปดบริการเวลา  09.00-16.00 น.  

ชวงสอบภาคตนและสอบภาคปลาย 

กอนสอบ 2 อาทิตยและระหวางการสอบ 

วันจันทร-วันศุกร  เปดบริการเวลา 08.30-18.30 น.          วันอาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษปดบริการ 

วันเสาร  เปดบริการเวลา  09.00-16.00 น.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. นิสิตระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก จะเปนสมาชิกหองสมุดโดยอัตโนมัติ โดยการโอนขอมูล

การชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเขาระบบฐานขอมูลสมาชิกหองสมุด และใชบัตรประจำตัวนิสิตใน

การติดตอขอใชบริการสำนักหอสมุด 

2. ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ลูกจางประจำ แสดงบัตรประจำตัวพนักงานท่ีออก

โดยมหาวิทยาลัยเพื่อติดตอขอใชบริการที่สำนักหอสมุดกอนในเบื้องตน 

3. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได แสดงบัตรประจำตัวพนักงานที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และใบรับรอง

การชดใชคาเสียหาย (ลงนามโดยขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหนง

หัวหนาภาควิชา/หัวหนาฝายงานขึ้นไป) 
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สิ่งพิมพ สมาชกิ 
จำนวน

เลม 

ระยะเวลาในการยมื  การยืมตอ 

คาปรับ/รายการ 
ไทย อังกฤษ ระยะเวลา จำนวน ยืมตอกอน 

วันกำหนด

สง 

หนังสือท่ัวไป 

นิสิต ป.ตรี 10 1 สัปดาห 2 สัปดาห 

1  สัปดาห 1 คร้ัง 2 วนั 

วันละ  

5 บาท 

 

 

นิสิต ป.โท 15 1 สัปดาห 2 สัปดาห 

นิสิต ป.เอก 20 1 สัปดาห 2 สัปดาห 

บุคลากร 15 1 สัปดาห 2 สัปดาห 

อาจารย 20 1 เดือน 1 เดือน 2 คร้ัง 7 วนั 

สมาชกิสมาคมศษิยเกาวิศวฯ มก. และบุคคลภายนอก มก. ใหบริการยมืถายสำเนาภายในวันนั้นเทานั้น  โดย มีขอปฏิบัติดังนี ้

   1.  แสดงบัตรประจำตัวนสิิต/บตัรประชาชน เพ่ือขอเขาใชบริการ 

   2.  ชำระคาธรรมเนียมการเขาใชบริการคนละ  10 บาท/วัน 
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นิสิตระดับปริญญาตรี 

 อนุญาต 

              สวมชุดนิสติ และตองเอาชายเสื้อเขาในกระโปรงและกางเกงใหเรียบรอย 

              สวมเสื้อช็อปทับเสื้อนิสิตได 

              สวมชุดพละ 

              แตงกายสุภาพ 

 ไมอนุญาต  

              สวมกางเกงขาสั้น  ขาสามสวน 
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              สวมรองเทาแตะ 

นิสิตระดับบัณฑติศกึษา  (ปริญญาโท-เอก)  ใหแตงกายชุดสุภาพ 

 

 

 

 
 

2.2. สิ่งอํานวยความสะดวก 

1) มีหองเรียนท่ีมีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัย เอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  2) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสืบคนขอมลู ผานระบบ

อเิล็กทรอนกิสตลอดจนมีหนังสือ ตำราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ท่ี

เก่ียวของในจำนวนที่เหมาะสม โดยจำนวนตำราท่ีเกี่ยวของตองมีเพียงพอ 
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3. การประกันคุณภาพการศกึษา 

การประกันคณุภาพการศึกษาประจำป ตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในตารางที่ 1 โดยคณะกรรมการประจำ

หลักสตูร 

ตารางที่ 1: ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน ปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสตูร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)  

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค

การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7    

     ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่ 

     กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25       

     ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอืการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน ใน มคอ. 7 

ปที่แลว ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะใหดำเนินการ  

x x x x x 

8. อาจารยคนใหม (ถามี) ทุกคน ไดรบัการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเปาประสงคของ

หลักสตูรหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน  

x x x x x 

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่เก่ียวของ

กับศาสตรที่สอนหรือเทคนิคการเรยีนการสอน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทำหนาที่ถายทอดความรูใหกับ

นิส ิต (ถ ามี) ได ร ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ภายใตความ

รับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด และมีการนำผลไปปรับปรุงเพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงาน 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ 

     การบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

x* x* x* x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มตีอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

     3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

x* x* x* x* x 

* เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้  
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 รายงานผลการดำเนินการของ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ภาควชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
วันที่รายงาน 23 กรกฎาคม 2564 

ระดับ ปริญญาตรี 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

• อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งทางวิชาการ ประเภท 
1 นางจีมา ศรลัมพ์ ป.เอก รศ. ประธานหลักสูตร 
2 นางสาวสุชีลา พลเรือง ป.เอก ผศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 นางสาวกชกร สรุเนาวรัตน์ ป.โท ผศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4 นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ ป.เอก อ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5 นายวิทรัช ยุทธวงศ ์ ป.เอก อ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

• รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเทียบกับใน มคอ.2 

ท่ี มคอ.2 ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบัน 
1 นางจีมา ศรลัมพ์ นางจีมา ศรลัมพ์ นางจีมา ศรลัมพ์ 
2 นางสาวสุชีลา พลเรือง นางสาวสุชีลา พลเรือง นางสาวสุชีลา พลเรือง 
3 นางสาวกชกร สรุเนาวรัตน์ นางสาวกชกร สรุเนาวรัตน์ นางสาวกชกร สรุเนาวรัตน์ 
4 นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ 
5 นายวิทรัช ยุทธวงศ ์ นายฉัตรดนัย จิระเดชะ นายวิทรัช ยุทธวงศ ์
6  นางสาวพิชญ์นรี ลลิตาภรณ์  

 

สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกำกับใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

• ข้อที่ 1 จำนวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการดำเนนิงาน : มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 
( ไม่น้อยกว่า 5 คน และ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ ยกเว้น ซ้ำกับหลักสูตรพหุ
วิทยาการหรือสหวิทยาการได้อีก 1 หลักสตูร และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
น้ัน) 
• ข้อที่ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ชื่อ-นามสกลุ ระดับ

การศึกษา 
ตำแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

คุณสมบัต*ิ ผลงานทางวิชาการ/ 5 ป ี
ย้อนหลังระบปุี พ.ศ. 

1 นางจีมา ศรลัมพ ์ ป.เอก รศ. ประธาน
หลักสูตร 

62=4 

2 นางสาวสุชีลา พลเรือง ป.เอก ผศ. ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

63=2 
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3 นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์ ป.โท ผศ. ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

63=2,61=1 

4 นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ ป.เอก อ. ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

64=1,63=2,61=1,60=1 

5 นายวิทรัช ยุทธวงศ์ ป.เอก อ. ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

63=1,62=1 

• ข้อที่ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ำกว่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

ที ่ ชื่อ-สกุล ระดับ
การศึก

ษา 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณสมบัติ* ผลงานทางวิชาการ/ปี 
พ.ศ. 

1 นางจีมา ศรลัมพ ์ ป.เอก รศ. ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

62=4 

2 นางสาวสุชีลา พลเรือง ป.เอก ผศ. ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

63=2 

3 นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์ ป.โท ผศ. ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

63=2,61=1 

4 นางสาวพิชญ์นรี ลลิตาภรณ ์ ป.เอก ผศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

63=2,61=1 

5 นายฉัตรดนัย จิระเดชะ ป.เอก รศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

62=1 

6 นางสาววรินทร์พร อโศกบุญ
รัตน ์

ป.เอก อ. ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

63=2 

7 นายชาติ เจียมไชยศร ี ป.เอก รศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

63=9,62=8 

8 ว่าที่ร้อยตรีธนัช สุขวิมลเสร ี ป.โท ผศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

 

9 นายพงศ์ศักด์ิ หนูพันธ ์ ป.เอก รศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

63=5,62=1 

10 นางสาวพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ ป.เอก ผศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

61=2,60=1 

11 นางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา ป.โท รศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

 

12 นายมณฑล ฐานุตตมวงศ์ ป.เอก ผศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

62=1,59=1 

13 นางสาววิลาสินี อยู่ชัชวาล ป.เอก ผศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

63=3,62=1 

14 นางวิไล เจียมไชยศรี ป.เอก รศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

63=9,62=8 
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15 นายสัญญา สิริวิทยาปกรณ ์ ป.เอก รศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

63=4,61=4 

16 นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ ป.เอก รศ. อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

63=1,62=4 

17 นายวิทรัช ยุทธวงศ์ ป.เอก อ. ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

63=1,62=1 

• ข้อที่ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อนที่เปน็อาจารย์ประจำ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผูส้อน ระดับ
การศึกษา 

ตำแหน่งทางวชิาการ 

1 
01210211 
(1), (450) 

Chemistry of Water 
and Wastewater 

นายสัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ป.เอก รศ. 
นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ ป.เอก อ. 

2 01210215 
(1), (450) 

Hydrology for 
Environmental 
Engineering 

นายวิทรัช ยุทธวงศ ์ ป.เอก อ. 

3 01210311 
(1), (450) 

Unit Operations & 
Process 
Environment.Eng. II 

นางสาวสุชีลา พลเรือง ป.เอก ผศ. 

4 01210312 
(1), (450) 

Building Sanitation 
and Drainage 
System 

นางสาวพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ ป.เอก ผศ. 

5 01210321 
(1) 

Air Pollution and 
Control 

นางสาวกชกร สรุเนาวรัตน์ ป.โท ผศ. 

01210321 
(450) 

Air Pollution and 
Control 

นางสาวพิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ ป.เอก ผศ. 

6 01210399 
(1), (450) 

Internship นางสาวพิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ ป.เอก ผศ. 

7 01210411 
(1), (450) 

Water Supply 
Engineering Design 

นายชาติ เจียมไชยศรี ป.เอก รศ. 

8 01210412 
(1) 

Wastewater 
Engineering Design 

นางสาววิลาสินี อยู่ชัชวาล ป.เอก ผศ. 
นายพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ป.เอก รศ. 

9 01210413 
(450) 

Structure and 
System in 
Environmental 
Engineering Work 

นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ ป.เอก รศ. 
นายสัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ป.เอก รศ. 

10 01210414 
(1) 

Decentralized and 
Onsite Wastewater 
Treatment 

นายพงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ ป.เอก รศ. 

11 01210423 
(450) 

Noise and Vibration 
Control 

นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ ป.เอก รศ. 

12 01210432 
(1) 

Water Quality 
Management 

นายฉัตรดนัย จิระเดชะ ป.เอก รศ. 

13 01210434 
(450) 

Pollution 
Prevention 

นางจีมา ศรลัมพ์ ป.เอก รศ. 
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14 01210435 
(1) 

Soil and 
Groundwater 
Remediation 

นางจีมา ศรลัมพ์ ป.เอก รศ. 

15 01210436 
(1) 

Environmental 
Health Engineering 

นางวิไล เจียมไชยศรี ป.เอก รศ. 

16 01210441 
(450) 

Environmental and 
Energy Engineering 

นางสาววิลาสินี อยู่ชัชวาล ป.เอก ผศ. 

17 01210495 
(11) 

Environmental 
Engineering Project 
Preparation 

นางภัชราภรณ์ สวุรรณวิทยา ป.โท รศ. 

18 01210496 
(450) 

Selected Topics in 
Environmental 
Engineering 

นางสาวพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ ป.เอก ผศ. 

 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผูส้อน ระดับ

การศึกษา 
ตำแหน่งทางวชิาการ 

1 01210212 
(1), (450) 

Microorganisms in 
Water and 
Wastewater 

นางสาวพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ ป.เอก ผศ. 

2 01210213 
(1), (450) 

Unit Operations 
and Process for 
Environmental 
Engineer 

นางสาวสุชีลา พลเรือง ป.เอก ผศ. 
นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ ป.เอก อ. 

3 01210231 
(1), (450) 

Surveying for 
Environmental 
Engineering Work 

นายธนัช สุขวิมลเสรี  ป.โท ผศ. 

4 01210311 
(450) 

Unit Operations & 
Process 
Environment. Eng. II 
 
 

นางสาวสุชีลา พลเรือง ป.เอก ผศ. 

5 01210314 
(1), (450) 

Environmental 
Engineering 
Laboratory 

นางวิไล เจียมไชยศรี ป.เอก รศ. 
นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ ป.เอก อ. 

6 01210322 
(1), (450) 

Solid Waste 
Engineering 

นายชาติ เจียมไชยศรี ป.เอก รศ. 

7 01210331 
(1), (450) 

Environmental 
System 
Management 

นางจีมา ศรลัมพ์ ป.เอก รศ. 

8 01210399 
(1), (450) 

Internship นางสาวพิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ ป.เอก ผศ. 

9 01210412 
(450) 

Wastewater 
Engineering Design 

นางสาววิลาสินี อยู่ชัชวาล ป.เอก ผศ. 
นายพงศ์ศักดิ์ หนูพันธิ์ ป.เอก รศ. 
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10 01210413 
(1) 

Design of 
Environmental 
Engineering System 

นายฉัตรดนัย จิระเดชะ ป.เอก รศ. 

11 01210421 
(1), (450) 

Hazardous Waste 
Engineering 

นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ ป.เอก รศ. 

12 01210422 
(1) 

Industrial Pollution 
and Safety 

นางสาวพิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ ป.เอก ผศ. 
นางสาวสุชีลา พลเรือง ป.เอก ผศ. 
นางสาวกชกร สรุเนาวรัตน์ ป.โท ผศ. 

13 01210423 
(1) 

Noise & Vibration 
Control 

นายสุชาติ เหลืองประเสริฐ ป.เอก รศ. 
นายวิทรัช ยุทธวงศ ์ ป.เอก อ. 

14 01210431 
(1), (450) 

Environmental 
Impact Assessment 

นางสาววิลาสินี อยู่ชัชวาล ป.เอก ผศ. 

15 01210434 
(1) 

Pollution 
Prevention 

นางจีมา ศรลัมพ์ ป.เอก รศ. 

16 01210438 
(450) 

Recycling System 
Design 

นางสาวพีรกานติ์ บรรเจิดกิจ ป.เอก ผศ. 

17 01210495 
(450) 

Environmental 
Engineering Project 
Preparation 

นางสาวพิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ ป.เอก ผศ. 

18 01210497 
(1), (450) 

Seminar นายสัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ป.เอก รศ. 

19 01210499 
(11), (450) 

Environmental 
Engineering Project 

นายวิทรัช ยุทธวงศ ์ ป.เอก อ. 

• ข้อที่ 5 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อนที่เปน็อาจารย์พเิศษ (ถ้ามี)   ไม่มี   
มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มชีั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบ
รายวิชานั้น 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารยผ์ู้สอน ระดับ

การศึกษา 
ตำแหน่งทางวชิาการ 

      
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผูส้อน ระดับ
การศึกษา 

ตำแหน่งทางวชิาการ 

      
• ข้อที่ 6 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

ปีที่เปิดสอน ปีที่ต้องปรับปรุง ปีที่ปรับปรุง 
2560 2565 สภา มก. 

อนุมัต ิ
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 

อว.อนุมัติ วัน/เดือน/ปี 
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หมวดที่ 2 อาจารย ์
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
4.1 การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย ์

• ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
มีระบบ/กลไกการรับและแตง่ต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินการ 
ในปี 2563  
กระบวนการในการแต่งตั้ง อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นระบบที่ได้มีมาอย่างต่อเนื่องได้แก่ 
1. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร หารือกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้เหมาะสมกบั 
หลักสูตรและขอ้บังคับทางวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามที่สภาวิศวกรกำหนด เมื่อสภาวิศวกร
มีประกาศใหม่ที่เกี่ยวข้องออกมา ประธานหลักสูตรมีการพิจารณาปรับปรุงรายช่ือกรรมการ
ประจำหลักสูตร 
2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และภาควิชาฯมีการกำหนดอัตรากำลังร่วมกันในที่
ประชุมภาควิชา 
3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาคุณสมบตัิและความเหมาะสมเพื่อคัดเลือก
อาจารย์ประจำหลักสูตร และเสนอต่อที่ประชุมภาค และคณะกรรมการคณะเพื่อแต่งต้ังต่อไป 
 

การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการรับและการแตง่ต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการปฏิบัติผ่านการประชุมภาควิชารายเดือน และให้เหมาะสมทั้งสาม
หลักสูตรที่ภาควิชาบริหารจัดการอยู่ โดยพิจารณาทั้งแผนการเตรียมความพร้อมทดแทนตำแหน่ง
อาจารย์ที่เกษียณอายุ เพื่อนำเสนอให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อรับสมัครอาจารย์โดยเกณฑ์คัดเลือกได้แก่
คุณวุฒิและความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับวิชาที่สอนในหลกัสูตรทั้งนี้ที่ผ่านมาจากการรับอาจารย์ที่
ใหม่ตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้สามารถทำงานในหลกัสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผล
ประเมินเป็นที่น่าพอใจจากนิสิต การประเมนิตนเองและผู้บริหารภาควิชาฯ ในปีการศึกษา 2564 
ภาควิชามีการรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยกำหนดคุณสมบัตใิห้สอดคล้องกบัการสอนในหลักสูตร วศ.บ. 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนี้เป็นสำคัญ นอกจากนี้ตลอดปีการศึกษา 2563 ประธานหลักสูตร รศ. จีมา 
ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ภาควิชาเห็นชอบในที่
ประชุมภาคให้มีการเปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรเป็น อ.ดร.วรินทรพ์ร อโศกบุญรัตน ์โดยอยู่
ระหว่างการจัดทำเอกสารแต่งต้ัง 
สำหรับอาจารยท์ี่เข้ามาใหม่จะมีการกำหนดภาระงานสอนโดยการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และประชุมภาคฯ เพื่อให้มีรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นไปตามแผนการ
ทดแทนและคณุสมบัติที่กำหนดไว้ และสามารถใช้ประเมินการสอนเพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ต่อไป พร้อมทั้งกำหนดคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และประเมินการทำงาน รวมทั้ง
สนับสนุนให้ขอทุนวิจัยหน้าใหม่จากแหล่งทนุของคณะและที่อื่นๆ รวมทั้งการขอทุนเพื่อสนับสนุน
การนำเสนอและตีพิมพ์ผลงานและตรวจสอบร่างบทความภาษาอังกฤษ รวมทั้งกำหนดให้เข้าร่วม
กลุ่มวิจัย เพื่อเริ่มพัฒนางานวิจัยและสร้างผลงานตีพิมพ์ตามมาตรฐาน กพอ. และมีการรายงาน
ความก้าวหน้าในที่ประชุมภาควิชาตามแผนที่กำหนด เพื่อแจ้งความก้าวหน้าและปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกันรวมทั้งทบทวนและปรบัปรุงแผนการพัฒนาอาจารย์
ตามความเหมาะสม โดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นให้อาจารย์ใหม่พัฒนาคุณสมบัติจนสามารถเป็น
อาจารย์ในหลักสูตรและเป้าหมายต่อไปคือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และกำหนดเป็นตัวบ่งช้ีในภาระงานเพื่อประเมินผลงาน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
โดยปัจจุบันอาจารย์ใหม่ที่เข้ามาในปีการศึกษา 2560-2562 มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อาจารย์ประจำ
หลักสูตรทั้งหมดและได้ตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และอกี 2 คนอยู่ใน
กระบวนการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ทั้งสามคนได้รับทุน
วิจัย ส่วนบุคคล รวมกันแล้วกว่า 1 ล้านบาทและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผูว้ิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุน
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกว่า 20 ล้านบาท เป็นโอกาสในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอ
ตำแหน่งทางวิชาการต่อไป    

 
- การประเมินกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ 
ในการรับอาจารย์ใหม่มีการกำหนดขั้นตอนการรับสมคัรและทดสอบ ในการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประชุมภาคฯ โดยกำหนดให้มีการทดสอบการสอน และการสัมภาษณ์ 
โดยคณาจารย์ในภาควิชาฯ และกรรมการทีภ่าควิชาฯ แต่งตั้ง กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 
จากนั้น ประมวลผลร่วมกันในที่ประชุมภาควิชาฯ เพ่ือคัดเลือกผู้สมัครร่วมกัน 
โดยในปี 2563  ภาควิชาฯ ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดคุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
เพื่อทดแทนตำแหน่งของอาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อนำเสนอให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อรับ
สมัครอาจารย์ โดยเกณฑ์การคัดเลือกได้แก่ คุณวุฒิ ความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับวิชาที่สอนใน
หลักสูตร และความเช่ียวชาญในการสอนโดยภาษาอังกฤษ ส่วนขั้นตอนการคัดเลือก ประกอบด้วย
ระบวนการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนด และกระบวนการคัดเลือกที่ภาควิชากำหนด ได้แก่ การ
ทดสอบการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่ภาควิชาแต่งตั้ง 
ร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาฯ การพิจารณาความชำนาญในการสอนแบบ active learning และ 
การมี soft skill ในการสอนและทำงานร่วมกับคนรุ่นต่าง generation ภาควิชาอยู่ระหว่างการสอบ
สัมภาษณ์ผู้สมคัร ตามคุณสมบัติดังกล่าว  
• ระบบการบรหิารอาจารย ์
- ภาคมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์โดยพิจารณาสมดุลภาระงานอาจารย์ทั้งงานสอน 

งานวิจัยและการให้คำปรึกษานิสิตดังนี:้ 
1 ภาระงานด้านต่างๆเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีผลต่อการพิจารณาเพิ่มขั้นเงินเดือน
โดยผู้บริหาร  
2 จัดภาระงานสอนของอาจารย์ทุกคนให้สมดุลทั้งภาคต้น ภาคปลายและทั้งปี การมอบหมายการ
สอนผ่านมติทีป่ระชุมภาควิชา 
3 สนับสนุนความก้าวหน้าเพื่อให้อาจารยไ์ด้รับตำแหน่งทางวิชาการ 
กลไกที่ภาควิชามีเพื่อตอบสนองต่อการบริหารอาจารย์ดังกล่าว ได้แก่การพิจารณาความก้าวหน้าใน
ตำแหน่งอาจารย์ ทั้ง ผศ รศ และศ ของอาจารย์เป็นรายบุคคลและสนบัสนุนด้านเทคโนโลยีการ
สอนแบบ active learning และแบบออนไลน์ รวมทั้งการสนับสนุนโอกาสในการได้รับทุนวิจัย 
กลไกการบริหารอาจารย์ตามแนวทางข้างต้น นำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินการ ผ่านการบริหารงาน
ของหัวหน้าภาคและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
- การประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ ทำผ่านการประชุมประจำปีของบุคลากรในภาควิชา 

เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ประเด็นที่ควรปรบัปรุง ในปี 2563 ภาควิชาไม่ได้มีการประชุม
บุคลากรนอกสถานที่แบบทุกปี แต่จัดการประชุมเป็นวาระพิเศษในการประชุมภาคประจำเดือน 

- การปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ ในปี 2563 ไม่มีการปรับปรุงการบริหารอาจารย์ใน
ประเด็นหลัก แต่ปรับปรุงให้ระบบการสื่อสารภายในภาควิชาเป็นแบบ WFH ด้วยรูปแบบที่
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
เหมาะสมตามที่อาจารย์และบุคลากรแต่ละคนแจ้งภาควิชา และมี email ของมหาวิทยาลัย 
(@ku.ac.th และ @ku.th) เป็นการแจ้งอย่างเป็นทางการ 
 

• ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
- มีระบบ/กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และนำไปสูก่ารปฏิบัติ/ดำเนินการ 

ภาควิชาเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาตนเองเพื่อให้การปฏิบัติงานดีขึ้นและมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมภาษาอังกฤษ การ
เพิ่มพูนความรู้ในการวิจัยแบบองค์รวม หรือการอบรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยเป็นผลิตภัณฑ์ การ
มีทุนสำหรับอาจารยท์ี่ส่งผลงานตีพิมพ์ รางวัลการประกวดตำรา และสื่อการสอนออนไลน์ 
เหล่านี้จัดเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรมีการพฒันาตนเพื่อให้การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา 

- การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ การประเมินระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของภาควิชา ผ่านการประชุมออนไลน์พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจต่อระบบดังกล่าว รวมทั้งมีข้อเสนอแนะให้ภาควิชาเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการ
เดินทางไปวิจัยต่างประเทศ อย่างไรก็ดีภาควิชาได้พิจารณาเรื่องรายรับรายจ่ายแล้วพบว่ายังไม่
สามารถดำเนินการได้ จึงให้เป็นไปตามการสนับสนุนเดิมของคณะ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

• ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  
รายละเอียด จำนวนอาจารย ์

คุณวุฒิของอาจารย์ ตร ี 0 
โท 1 
เอก 4 

รวม 5 
ร้อยละของอาจารย์วุฒิ ป.เอก ต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด (ป.เอก/ทั้งหมด) 80.00 

• ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
รายละเอียด จำนวนอาจารย์ 

ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ อ. 40.0 
ผศ. 40.0 
รศ. 20.0 
ศ. 0 

รวม 100 
ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ./จำนวนอาจารย์ทั้งหมด) 60.00 

 
• ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563  

ประเภท (น้ำหนัก) จำนวน 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 5 
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ วารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล (0.40) 

 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  



9 
 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)  
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

5 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ (1.00)  
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)  
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  
ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 

งานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online (0.20)  
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)  
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน (1.00)  
งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)  

รวม 10 

• รายละเอียดผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ผลงานทางวิชาการในปี พ.ศ. 2563 ประเภท น้ำหนัก 
1. ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ ์
 1. ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, จีมา ศรลัมพ์. 2563. การสำรวจการบริหารจัดการทรัพยากร

อาคารอย่างยั่งยืนกรณีศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย. การประชุมประจำปีเครือข่าย
มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5. วันที่  3 ธันวาคม 2563 ณ สมทุรสาคร 

การ
ประชุม
ระดับชาติ 

0.2 
 

 2. ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, จีมา ศรลัมพ์. 2563. ปัญหาและความท้าทายในการเดินทางใน
ชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษานิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การ
ประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5. วันที่  3 ธันวาคม 
2563 ณ สมุทรสาคร 

การ
ประชุม
ระดับชาติ 

0.2 
 

 3. จีมา ศรลัมพ,์ กรรณิการ์ สรกล. 2563. การประเมินผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐศาสตรพ์ร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการจัดประชุมสีเขียวในประเทศ
ไทย. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58. วันที่  5 
กุมภาพันธ ์2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 

การ
ประชุม
ระดับชาติ 

0.2 
 

2. ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง 
 1. ธุวานนท์ มิง่เจริญผล, สุชีลา พลเรือง, วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์. 2563. ประสทิธิภาพ

ของเรือเก็บขยะลอยน้ำในทะเล. ใน บทคัดย่อการประชุมวิชาการครั้งที่ 58 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 46. การ
ประชุมวิชาการครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 

การ
ประชุม

ระดับชาติ 

0.2 
 
 

 

 2 Prateep Na Talang, R. Sirivithayapakorn, S. and Polruang, S. 2020. 
Environmental impacts and cost-effectiveness of Thailand’s centralized 

วารสาร
นานาชาติ 

1 
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municipal wastewater treatment plants with different nutrient removal 
processes. Journal of Cleaner Production 256: 1-15. 

3. ผศ.กชกร สรุเนาวรัตน์ 
 1.Tipvadee Mekaumnuaychai, Kotchakorn Suranowarath, Thongchai 

Kanabkaew, Pichanaree Lalitaporn. 2020. Observations of Atmospheric 
Carbon Monoxide and Formaldehyde in Thailand Using Satellites. 
Environment Asia (Special issue): 18-25. 

วารสาร
นานาชาติ 

1 

 2.Angsumarn Yimlamaid, Kotchakorn Suranowarath, Thongchai Kanabkaew, 
Pichnaree Lalitaporn. 2020. Long-Term Assessment of Daily Atmospheric 
Nitrogen Dioxide in Thailand Using Satellite Observed Data. Environment 
Asia (Special issue): 1-9.  

วารสาร
นานาชาติ 

1 

4. อ.ดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน ์
 1. ธุวานนท์ มิ่งเจริญผล, สุชีลา พลเรือง, วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์. 2563. ประสทิธิภาพ

ของเรือเก็บขยะลอยน้ำในทะเล. ใน บทคัดย่อการประชุมวิชาการครั้งที่ 58 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ 46. การ
ประชุมวิชาการครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. 

การ
ประชุม
ระดับชาติ 

0.2 
 
 

 

 2. Varinporn Asokbunyarat, Sanya Sirivithayapakorn. 2020. Heavy metals in 
Sediments and Water at the Chao Phraya River Mouth, Thailand. Thai 
Environmental Engineering Journal. 34(3): 33-44. 

วารสาร
นานาชาติ 

1 

5. อ.ดร.วิทรัช ยุทธวงศ์ 
 1. Kasuga, I., Yuthawong, V., Kurisu, F., & Furumai, H. (2020). Molecular-level 

comparison of dissolved organic matter in 11 major lakes in Japan by 
Orbitrap mass spectrometry. Water Supply, 20(4), 1271-1280. 

วารสาร
นานาชาติ 

1 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

• อัตราการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ปี

การศึกษา 
รายชื่ออาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จำนวน
อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
อัตรา 

การคงอยู่ 

ต้นปี สิ้นป ี ต้นปี สิ้นป ี เดิม ใหม่ 
2563 1.นางจีมา ศรลัมพ์ 1.นางจีมา ศรลัมพ์ 

5 5 - - 100 
2.นางสาวสุชีลา พลเรือง 2.นางสาวสุชีลา พลเรือง 
3.นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์ 3.นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์ 
4.นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ 4.นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ 
5.นายวิทรัช ยุทธวงศ์ 5.นายวิทรัช ยุทธวงศ์ 

2562 1.นางจีมา ศรลัมพ์ 1.นางจีมา ศรลัมพ์ 

5 5 - - 100 
2.นางสาวสุชีลา พลเรือง 2.นางสาวสุชีลา พลเรือง 
3.นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์ 3.นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์ 
4.นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ 4.นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ 
5.นายวิทรัช ยุทธวงศ์ 5.นายวิทรัช ยุทธวงศ์ 

2561 1.นางจีมา ศรลัมพ์ 1.นางจีมา ศรลัมพ์ 6 6 - - 100 
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ปี
การศึกษา 

รายชื่ออาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวน
อาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ที่เปลี่ยนแปลง 

ร้อยละ 
อัตรา 

การคงอยู่ 

ต้นปี สิ้นป ี ต้นปี สิ้นป ี เดิม ใหม่ 
2.นางสาวสุชีลา พลเรือง 2.นางสาวสุชีลา พลเรือง 
3.นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์ 3.นางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์ 
4. นางสาวพิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ 4. นางสาวพิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ 
5. นายฉัตรดนัย จิระเดชะ 5. นายฉัตรดนัย จิระเดชะ 
6. นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ 6. นางสาววรินทร์พร อโศกบุญรัตน์      

 
ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารงานหลักสูตร 

ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.0 4.5 4.5 
2. ระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.5 4.5 4.5 
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.5 4.0 4.0 

รวมเฉลี่ย 4.33 4.33 4.33 
 
 

หมวดที่ 3  นิสิตและบัณฑิต 
 

ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศกึษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนสิิต (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2558 48 40 37 37   
2559  50 45 41 41  
2560   53 44 43 43 
2561    57 57 55 
2562     47 46 
2563      49 

 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนิสิต 

1. จำนวนของนิสิตที่เหลืออยูใ่นชั้นปีที่ 2 (สำหรับนิสิตรหัส 61-62) เป็นทีน่่าพอใจโดยไม่ลดลง และลดลงเพียง 1 คน
สำหรับนิสิตรหสั 61 และ 62 ตามลำดับเนื่องจากภาควิชาได้จัดทำแผนการแก้ไขได้แก่ การส่งเสริมให้นสิิตได้ปรึกษาเรื่อง
การเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้มากขึ้นเพื่อวางแผน/แก้ไขปัญหาการเรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภาควิชาได้จัด
ให้มีการสื่อสารกับนิสิตต้ังแต่ปีที่ 1 โดยให้อาจารย์ในภาควิชาได้สอนวิชาที่นิสิตปีที่ 1 เรยีน (ศาสตร์แหง่แผ่นดิน) และได้
สอดแทรกหลักวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยใช้โครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใหน้ิสิตชั้นปีที่ 1 เกิดความผูกพันและ
เกิดความเข้าใจลักษณะงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ดว้ยเหตุนี้อาจจะส่งผลให้นิสิตไม่ลาออกไปสมัครเรียนที่อื่น อีกทั้ง
หลักสูตรได้จัดให้นิสิตแต่ละคนมีอาจารย์ในที่ปรึกษาสำหรบัให้คำปรึกษาและแนะนำในด้านต่างๆ โดยมีการพบปะพูดคุย
กันตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษาชั้นปีที่ 1 
2. การรับนิสิตภาคภาษาอังกฤษที่มากขึ้น (รหัส 58 เป็นต้นไป แผนรับนสิิตที่วางไว้คือ รับนิสิตภาคปกติ 40 คน/ปี
การศึกษา และนิสิตภาคภาษาอังกฤษ 20 คน/ปีการศึกษา) ทำให้มีนิสิตจำนวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 
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3. การลดลงของนิสิตเมื่อขึ้นช้ัน ปี 2 (สำหรับนิสิตรหัส 58-60) เนื่องจาก 1) นิสิตเปลีย่นใจไปสมัครเข้าเรียนที่อ่ืน อาทิ 
วิศวกรรมศาสตร์สาขาที่ต้องการ หรือ สาขาอื่นที่พลาดในปีก่อนหน้า 2) นิสิตเกรดต่ำกว่าเกณฑ์ และ 3) นสิิตภาค
ภาษาอังกฤษบางคนยังไม่สามารถปรับตัวกับการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
3.1 การรับ
นิสิต 

o การรับนิสิต 
- มีระบบ/กลไกการรับนิสิต และนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินการ 

ในกระบวนการรับเข้านิสิต มทีั้งหมด 5 รอบ คือ TCAS 1-5 โดย  
ภาคปกติ 
TCAS 1 โดยการยื่น Portfolio ไม่มีนักเรียนสนใจเข้ารับการสัมภาษณ ์
TCAS 2 โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น  คือเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละ
จังหวัด โดยในปีนี้เลือก 5 คน และมาลงทะเบียนเรียนครบทั้ง 5 คน 
จากการวิเคราะห์พบว่า ทั้ง TCAS 1 และ 2 มีโอกาสในการรับนิสิตคุณภาพดี เห็นควรให้ยังคง
เปิดรับนิสิตด้วยวิธีนี้ต่อไป และเร่งหาวิธีในการสร้างความอยากเข้าศึกษาที่ภาควิชากับนักเรียน
ในระดับมัธยมปลายในปตี่อไป โดยในปีการศึกษา 2564 จะมีการทำข้อตกลงกับโรงเรียนเทพศิริ
นทร์ (โครงการเพชรนนทรี) เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมปลายได้มีโอกาสเข้ามาทำโครงงาน
เกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาควิชาเพื่อปูทางให้นักเรียนที่
สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีโอกาสเข้าศึกษาในภาควิชาต่อไป โดยในปีต่อไป ภาควิชามี
แผนจะทำข้อตกลงร่วมกันกับโรงเรียนมัธยมอื่นๆ ใหม้ากขึน้เพื่อเพิ่มนักเรียนที่จะมาสมคัรผ่าน
ช่องทางน้ี 
TCAS 3 วิธีการรับตรงร่วมกัน ในปี 2563 ได้มีการปรับกลยุทธ์ในการรบัเข้านิสิตโดยเพิ่มจำนวน
รับเข้านิสิตเนื่องจากเป็นหลังผ่านการวิเคราะห์แล้วนิสิตมอีัตราผลสัมฤทธิ์สูงและมีเกรดที่ดี
ระหว่างเรียน จากขั้นตอนนี้มนีิสิตได้รับการคัดเลือกและลงทะเบียนเรียน 25 คน 
TCAS 4 เป็นรอบสุดท้ายสำหรับการเปิดรับ โดยพิจารณาเพิ่มจำนวนตามความเหมาะสมเพื่อให้
มีนิสิตเข้าเรียนครบตามจำนวนที่ภาควิชากำหนดไวโ้ดยในปี 2563 มีนิสิต 19 คนผ่านช่องทางน้ี 
TCAS 5 ไม่เปิดรับ 
จากกระบวนการรับดังกล่าว ภาควิชามีความพึงพอใจกับผลการรับนิสิตทีท่ำได้ตามจำนวนตาม
แผนในสถานการณ์การขาดแคลนนิสิตทั่วประเทศ ภาควิชาได้เปิดรับข้อคิดเห็นทั้งจากนิสิตและ
อาจารย์ในภาควิชาเพื่อการปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นในปีต่อไป 
 

- การประเมินกระบวนการรับนิสิต 
จำนวนนิสิตที่เข้ามาศึกษาในภาควิชาในปี 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 49 โดยมาจากการคัดเลือกผ่าน
ช่องทางดังต่อไปนี้ 
TCAS 2 จำนวน 5 คนหรือรอ้ยละ 10 
TCAS 3 จำนวน 25 คนหรือร้อยละ 51   
TCAS 4 จำนวน 19 คนหรือร้อยละ 39 
การรับนิสิตผ่านช่องทาง TCAS 3 และ 4 นั้นได้นิสิตที่มจีำนวนที่เหมาะสมแล้ว อย่างไรก็ดี จะ
เห็นได้ว่าช่องทางที่จะได้นิสิตที่มีความสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (TCAS 1) นัน้ไม่มีเลย 
ซึ่งจะทำให้ภาควิชานั้นเสียโอกาสที่จะได้นิสิตที่มีความสนใจจะเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจริงๆ 
ไป  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
- การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต 

กรรมการปรับปรุงหลักสูตรเล็งเห็นว่านิสิตที่เข้ามาผ่านช่องทาง TCAS 2 มีความเป็นไปได้สูงที่จะ
เป็นนิสิตที่มีคุณภาพ จึงมีแผนการจะเพิ่มการทำข้อตกลงกับโรงเรียนมัธยมต่างๆเพิ่มเติม เพื่อ
เพิ่มจำนวนรับตรง TCAS 2 เป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาควิชา และเฟ้นหานักเรียนที่มี
ความสามารถและสนใจในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้มาสมัครเรียนกับภาควิชาในปี
การศึกษาต่อๆไป 

 • การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
- มีระบบ/กลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และนำไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินการ 

ก่อนจะเริ่มการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ได้มีการนัดแนะนิสิตเพื่อทำการปฐมนิเทศโดยมี
หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วม เพื่อแนะนำภาควิชา แนว
ทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญ การเรียนแบบเว้นระยะห่าง และ
การเรียนในรูปแบบ Online อีกทั้งยังมีการจัดตั้ง Line กลุ่ม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารตา่งๆ อาทิ การนัดแนะการเรียน Online การ
ให้คำปรึกษาทีร่วดเร็ว หรือการนัดหมายเพื่อเข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งการจัดให้มี Link 
เอกสารที่สำคญัสำหรับนิสิตอยู่ในกลุ่มการสื่อสารกับนิสิตเพื่อให้นิสิตสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
อีกด้วย 
 

- การประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
จากผลการดำเนินการพบว่า นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาควิชา และให้ความร่วมมือใน
การใช้ช่องทางติดต่อต่างๆ ที่ได้รับคำแนะนำไป อาทิ Line กลุ่ม และโปรแกรมการประชุมใน
รูปแบบ Online ต่างๆ แสดงให้เห็นว่านิสิตมีความเข้าใจในการเรียนในช่วงแพร่ระบาดของ 
Covid-19 โดยทางภาควิชามีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและพบว่านิสิตมีความพร้อมใน
การเรียนในรูปแบบ Online 
 

- การปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ในปีการศึกษาต่อๆไปหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น การเรียนการสอน และการพบ
นิสิตอาจจะเป็นรูปแบบ Online 100% ด้วยเหตุน้ีอาจจะมีนิสิตที่ตกหลน่และไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม 
Line และพลาดข่าวสารที่สำคัญจากทางภาควิชา กรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงเห็นว่าการ
เตรียมความพรอ้มให้แก่นิสิตนั้นจะทำในรูปแบบเดิม แต่จะต้องแน่ใจว่านิสิตทุกคนได้รบัการ
สื่อสารจากทางภาควิชา โดยกรรมการจะเน้นย้ำให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบว่านิสิตทุกคน
ได้รับการติดต่อช่องทางใดช่องทางหน่ึง โดยกรรมการได้ใช้ Line กลุ่มของบุคลากรในภาควิชาให้
แจ้งให้อาจารย์ปรึกษาทำการนัดพบปะพูดคุยกับนิสิตในรูปแบบ Online เป็นระยะ  

3.2 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 

• การควบคุมการดูแลให้คำปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตระดับปริญญาตรี  
- มีระบบ/กลไกการควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต และนำไปสู่การ

ปฏิบัติ/ดำเนินการ 
ภาควิชาจัดทำการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อแจ้งโครงสร้างของหลักสูตร แนะนำแนวทางการ
ลงทะเบียน วิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ข้อควรระวังต่างๆ ทั้งทางวินัยและทางวิชาการเพื่อให้
นิสิตสามารถศึกษาได้อย่างไม่มีติดขัด และในชั้นปีที่ 2 มีการจัดโครงการวิศวกรยุคใหม่ เพื่อให้
นิสิตปีที่ 2 ที่เริ่มเข้ามาลงทะเบียนเรียนในภาควิชารู้จักอาจารย์ผู้สอนและเห็นภาพรวมของหลัก
วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงปกตินั้นเป็นการพานิสิตออกไปนอกสถานที่เพื่อศึกษาหลัก
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
วิชาของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์จริง ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 โครงการ
ดังกล่าวได้จัดในรูปแบบ Online โดยมีศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการทำงานในสายวิศวกร 
และการเรียนต่อในระดับที่สูงยิ่งขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์แก่นิสิต  
ในด้านวิชาการนิสิตทุกคนในภาควิชามีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำเก่ียวกับการลงทะเบียน 
และการเรียน โดยมีการจัดประชุมโดยมีนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีภาคการศึกษา (กระทำ
ในรูปแบบ Online meeting และแบบสอบถาม Online ในช่วง Covid-19) เพื ่อเป็นการ
สอบถามสารทุกข์สุขดิบและเปิดโอกาสในนิสิตสามารถพูดคุยซักถามสิ่งที่สงสัยกับอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยตรง นอกจากนี้นิสิตที่มีปัญหาเร่งด่วนสามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  และ/หรือ 
อาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต (เบอร์โทรศัพท์ 
อีเมล และโปรแกรมติดต่อสื ่อสารอื ่นๆ อาทิ Line, Facebook Messenger และ Google 
Classroom) รวมทั้งการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวที่มหาวิทยาลัยในช่วงที่ไม่มีการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 
ระบบการจัดการเมื่อนิสิตประสบปัญหาในด้านวิชาการมีดังต่อไปนี้ 
1) นิสิตสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังกล่าวข้างต้นแก่อาจารย์ที่ปรึกษา  
2) อาจารย์ที่ปรึกษาหารือกับกรรมการหลักสูตร  
3) ปัญหาดังกล่าวจะถูกนำเข้าที่ประชุมภาคเพ่ือวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาต่อไป 
 

- การประเมินกระบวนการควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
การควบคุมดูแลให้คำปรึกษานิสิตในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปแบบ 
Online ซึ่งอาจจะส่งผลให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนิสิตไม่ดีเท่าที่ควร กอปรกบัอาจจะมี
การตกหล่นของนิสิต เช่น ติดต่อนิสิตไม่ได้ นิสิตไม่ได้ข่าวสารต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา การ
ลงทะเบียนเป็นต้น อีกทั้งกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมนอกสถานที่กิจกรรมศึกษาดูงานไม่
สามารถจัดขึ้นได้ ทำให้นิสิตอาจะไม่เห็นภาพการทำงานจริง 

 
- การปรับปรุงกระบวนการควบคุมการดูแลให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 

กรรมการได้จัดให้นิสิตแต่ละชั้นปีมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลายคน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะประกอบ
ไปด้วยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และอาจารย์ใหม่เพื่อให้เกดิการแบ่งปันประสบการณ์ในการ
กำกับดูแลนิสิตเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น 
 
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้เน้นย้ำให้อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามความต้องการของนิสิตโดยที่ 
กรรมการได้จัดทำแบบสอบถามความต้องของนิสิตแล้วกระจายในอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่
ละชั้นปี เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ในการสอบถามความเป็นต้องการของนิสิต 
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรเห็นว่าควรเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในสายงานมาถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นสิิต เพื่อทดแทนการดูงานนอกสถานที่ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 

• การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- มีระบบ/กลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และนำไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดำเนินการ 
ภาควิชามีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือถามถึงสิ่งที่คาดหวังในตัววิศวกร
สิ่งแวดล้อมทีจ่บการศึกษาจากภาควิชา พบว่า สิ่งที่บัณฑิตมีความบกพร่องนั้นเกี่ยวกับ
ความสามารถในด้านภาษา การทำงานเป็นทีม และการใช ้Software ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
(เช่น AutoCAD) ภาควิชาจึงมีการจัดอบรม จัดเพ่ือให้นิสติที่สนใจเข้าร่วมเพื่อศึกษาการใช้ 
Software ที่เกี่ยวข้องจากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

- การประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้
จากการสอบถามนิสิตระดับช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 พบว่านิสิตมีความรู้สึกว่าวิชาต่างๆนั้นมี
ความเก่ียวข้องและต่อเนื่องกัน แต่วิชาดังกล่าวเปิดให้ลงทะเบียนที่ต่างภาคการศึกษากันมาก
เกินไป ทำให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง และไม่เห็นภาพเท่าที่ควร และไมส่ามารถประติดประต่อได้ใน
บางหัวข้อ เห็นควรว่าควรมีการปรับปรุงและย้ายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกันมาเรียนในเทอมเดยีวกัน
หรือเทอมต่อเนื่องกันจะทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากกว่า 

 
- การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ 

การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนแบ่งออกเป็น
ประเด็นต่างๆ ดังนี:้ 
 
1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
กรรมการปรับปรุงหลักสูตรมแีผนการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการศึกษา ลด
ความซ้ำซ้อนของการสอน และเพิ่มศักยภาพนิสิตให้สามารถปฏิบัติได้จริง วิชาที่ได้รับการ
ปรับปรุงได้แก่ชุดวิชา Unit Operation and Process for Environmental Engineer ทั้งวิชา
ทฤษฎีและปฏิบัติการ มาทำการสอนควบคู่กับวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาเดียวกัน เพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
  
2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ  
ทางภาควิชาจัดให้มีการอบรม AutoCAD เพิ่มเติม สำหรบัในปี 2564 จะทำการปรับเพิ่มเป็น 2-
4 ครั้ง/ปี ครั้งละ 1-2 วัน ใหน้ิสิตทั้งปี 3 และปี 4 เข้าร่วมการอบรม โดยให้ผู้มีประสบการณ์ตรง
ในสายงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มมาอบรมนิสิตเป็นประจำทุกปี โดยอาจารย์ในภาควิชาจะทำการ
ส่งเสริมให้นิสติเข้าร่วม  
 

3) ทักษะการทำงานเป็นทีม 
ด้านการทำงานเป็นทีมในวิชาต่างของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนั้นมีการมอบหมาย Term 
project เช่นวิชา 01210211 Chemistry of Water and Wastewater วิชา 01210215 
Hydrogeology for Environmental Engineering เพื่อฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่มให้แก่นิสิต 
โดยมีการนำเสนอผลงานในช่วงท้ายของภาคการศึกษา  
 

3) การพัฒนาด้านภาษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจดัหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษระยะสั้นโดยเน้นการสื่อสารและการ
เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS และ TOEIC โดยมีการประชาสัมพันธ์ทั้งทางหน้า Web Site 
ของคณะ ติดประกาศในสถานที่ต่างๆ และทางภาควิชาได้เน้นย้ำให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต
เน้นย้ำถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษทั้งในด้านการทำงานและการศึกษาต่อ อีกทั้งในหลายวิชา
ของภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้นิสิตคุ้นชินกับภาษาใน
สายงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกับนสิิต 
• อัตราการคงอยู่และอัตราการสำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา จำนวนรับเชา้ 
(1) 

จำนวนบัณฑิตทีส่ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (2) จำนวนทีล่าออก/คัดชื่อ
ออกสะสมจนถึงสิ้นปี
การศึกษา 2563 (3) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2563 49        
2562 47        
2561 57        
2560 53      43 

(81%) 
(หากคิด

จาก 
จำนวน
นิสิตปี 2  
คงเหลือ 
97%) 

10 

2559 50     39 (78%) 
(หากคิด
จาก
จำนวน
นิสิตปี 2 
คงเหลือ 
91.1%) 

 11 

2558 48    35 
(74.5%) 
(หากคิด
จาก
จำนวน
นิสิตปี 2 
คงเหลือ 
92.5%) 

  13 

o อัตราการสำเร็จการศึกษา = (2) x 100 =        
                            (1) 

o อัตราการคงอยู่  = (1) - (3) x100 =     
                    (1)        

• ความเห็นเพิ่มเติมของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา 

o ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่จำนวนนิสิตและปจัจัยที่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา 

จากข้อมูลการสำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 พบว่านิสิตปี 1 ที่เข้ามหาวิทยาลัยและเรยีนจนจบหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มีอัตราสำเร็จการศึกษาประมาณ 75-80% (แนวโนม้เพิ่มขึ้นทุกปี) แต่
เมื่อพิจารณาเฉพาะนิสิตที่ผ่านช้ันปีที่ 1 ขึ้นชั้นปี 2 จนจบหลักสูตรฯ พบว่ามีอัตราสำเร็จการศึกษาสูงถึง 91-97% 
(แนวโน้มเพิ่มขึน้ทุกปี) ผลดังกล่าวเกิดจากการที่กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ตระหนักถึงปัญหาการเลิกเรียนหรือ
เปลี่ยนสาขาวิชาของนิสิตปี 1 โดยอาจมีสาเหตุจากปัญหาเรื่องการปรับตัวในการเรียน มีความไม่เข้าใจทั้งรายวิชาที่เรียน
หรือวิชาในภาควิชาที่จะได้เรียนในอนาคตเมื่อขึ้นปี 2 เป็นต้นไป รวมทั้งอาจยังไม่ชัดเจนกับแนวทางอาชีพในอนาคต ซึ่ง
หากมีปัญหาหรือคำถามและมีโอกาสพูดคุยซักถามอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ในภาควิชาฯ อาจจะสามารถช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวได้บ้างและทำให้นิสิตรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของภาควิชา และเห็นอนาคตทั้งทางด้านการศึกษาและอาชีพได้
ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดีตามแผนการเรียนในหลักสูตร นิสิตช้ันปี 1 จะเรียนรายวิชานอกภาคฯทั้งหมด ทำให้ที่ผ่านมามี
โอกาสที่จะพูดคุยติดต่อกับอาจารย์ในภาควิชาไม่มากนัก ด้วยเหตุนี้กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและทางภาควิชาจึงได้



17 
 

ปรึกษาและได้เริ่มแก้ปัญหาโดยพยายามหาช่องทางที่ให้อาจารย์ในภาควิชาได้มีโอกาสใกล้ชิดกับนิสิตต้ังแต่ปี 1 โดยเริ่ม
ตั้งแต่การต้ังกลุ่ม social media (line) เพื่อสื่อสารรับฟังปัญหาและตอบข้อซักถามระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 
รวมทั้งการที่อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าไปร่วมสอนวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน (หมวดศกึษาทั่วไป) ในหมู่ที่นิสิตของภาควิชา
ลงทะเบียนเรียน ทำให้นสิิตปี 1 ได้เจออาจารย์ในภาควิชาที่สามารถซักถาม พูดคุย ถามไถ่ถึงเรื่องทั่วไปและปัญหาของ
นิสิตอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทำให้นิสิตมีความเข้าใจที่ถูกต้องและเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นของการเรียนและเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้นิสิตมีความสนใจและมทีัศนคติที่ดีต่อการเรียนและอาชีพใน
อนาคต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญใหน้ิสิตเรียนจนจบการศึกษา 
 

• ผลการประเมนิความพึงพอใจของนสิิต 
ด้านที่ประเมิน ปีการศึกษา  

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
1. การรับนิสิต 3.8 3.9 4.0 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 3.4 3.8 3.5 
3. การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต 3.5 3.9 3.9 
4. การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.2 4.0 4.0 

รวมเฉลี่ย 3.47 3.92 3.85 
 
 

• ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อผลการประเมิน 
 
ผลการประเมนิอยู่ในระดับดี โดยประเด็นที่ถือเป็นผลสำเรจ็ของกระบวนการสร้างความพึงพอใจคือผลการประเมินมีค่า
สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ 2561 ได้แก ่การรบันิสิต (คะแนน 4.0) การควบคุม การดูแล การให้
คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นิสิต (คะแนน 3.9) รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (คะแนน 4.0)  
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเรียน คะแนนประเมินในส่วนนี้ได้ 3.5 ซึ่งแม้จะจัดอยู่ในระดับดี แต่มีคะแนนตำ่สุด
เมื่อเทียบกับผลคะแนนประเมินด้านอื่น โดยในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID 19 ทำให้จำเป็นต้องมี
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนส่วนใหญ่เปน็รูปแบบออนไลน์ ซึ่งต้องมีการปรับตัวในการเรียนการสอนทั้งสำหรับผู้เรียน
และผู้สอน แต่เนื่องจากในการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ อาจทำใหเ้กิดปัญหาความเข้าใจในการสื่อสาร การซักถาม
พูดคุยระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตได้ นอกจากนี้อาจารย์ประจำวิชาแต่ละวิชาได้มีการสอบถามนิสติถึงความพร้อมใน
การเรียน ทั้งเรื่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถรองรับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ได้ โดย
พบว่าในกรณีที่นิสิตต้องการความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว สามารถติดต่ออาจารย์ประจำวิชา/อาจารย์ที่ปรึกษาได้ทาง
ไลน์กลุ่ม ซึ่งได้ทำการประสานขอความช่วยเหลือไปยังคณะและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งเพื่อจัดหา sim อินเตอรเ์น็ต
ต่อไป โดยจากการซักถามพบว่านิสิตไม่ได้ขาดแคลนอุปกรณ์ hardware ที่ใช้สำหรับเรียนออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันมีราคาที่
ถูกลงมากและนิสิตมีทุกคนอยู่แล้ว  นอกจากนี้ทางภาควิชาได้ทำการจัดหาคอมพิวเตอร์สำรอง ในกรณีที่นิสิตมีความ
ต้องการด้วย อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ ยังพบว่าปัญหาความแรงของ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตในบางช่วงเวลาและในบางพ้ืนที่ ก็ยังเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งพบได้
ทั่วไป   

• ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็นในการร้องเรียนในหลักสูตรผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตและนิสิต
สามารถติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูนิสิตได้โดยตรง 
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ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน นิสิตสามารถร้องเรียนผ่านทางเจ้าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น
ลายลักษณ์อักษร ทางหลักสูตรนำเรื่องร้องเรียนสู่ที่ประชุม มีการจัดประชุมซักถามการร้องเรียน /มีการมอบหมายให้
คณะกรรมการดำเนินแก้ไข/ชี้แจงผลการแก้ไขต่อกรรมการบริหาร/ แจ้งผลการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
นอกจากนี้เนื่องจากในปัจจุบันอาจารย์มีการติดต่อกับนิสิตผ่านไลน์กลุ่ม อาจารย์สามารถนำเรื่องร้องเรียนอย่างไม่เป็น
ทางการของนิสิตเข้าสู่ไลน์อาจารย์ประจำภาควิชา และที่ประชุมภาควิชาตามลำดับ  โดยในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา
พบว่าส่วนใหญ่ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก (มากกว่า 4.0 และ 4.5 ตามลำดับ) อย่างไรก็ดีพบว่ามีส่วนน้อยมาก
ที่ผลการประเมินอยู่ระดับต่ำกว่า 4.0 ซึ่งจากการได้พูดคุยซักถามทั้งจากฝั่งของนิสิตและอาจารย์ผู้สอน คาดว่าน่าจะเกิด
จากความไม่คุ้นชินในการปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นปี
แรก อาจารย์ผู้สอนรวมทั้งนิสิตต้องมีการปรับตัวทั้งด้านการใช้สื่อการสอนออนไลน์และวิธีการสื่อสารระหว่างกัน และ
เนื่องจากเป็นวิถีใหม่ทำให้อาจมีความขลุกขลักอยู่บ้าง โดยสำหรับวิชาที่นิสิตมีข้อร้องเรียนดังกล่าว ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำวิชาได้รับรู้ถึงข้อร้องเรียนนั้น และผู้สอนจะทำการปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอนรวมทั้งวิธีการสื่อสารกับ
นิสิตต่อไป 

• ผลงานแสดงความโดดเด่นของนิสิต 
ในปีการศึกษา 2563 ผลงาน “เรือเก็บขยะลอยน้ำชนิดไอพ่น KU Trash Sweeper V3” ของอาจารย์และบุคลากรใน
ภาควิชา ร่วมกับนิสิตปริญญาโทและปริญญาตรี ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี 2563 ซึ่งได้มีการให้สัมภาษณ์เกีย่วกับผลงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรายการเปิดบ้านการเกษตร สถานี
วิทยุ มก. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา 
 

• คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF 5 ด้าน) 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 
จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด               9 คน 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทัง้หมด ปีการศึกษา 2561 36 คน 
คะแนนเฉลี่ยทีไ่ด้จากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 4.31 

ด้านผลลัพธ์การเรยีนรู้  คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5.00) 
1 คุณธรรม จริยธรรม 4.38 
2 ความรู ้ 4.25 
3 ทักษะทางปัญญา 4.33 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           4.33 
5 ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.25 

รวมเฉลี่ย 4.31 
หมายเหต:ุ สำหรับหลักสูตรที่มีการประเมินนอกเหนือจาก TQF 5 ด้าน สามารถเพิ่มเติมผลประเมินได้ 
 

• การวิเคราะหผ์ลที่ได ้

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ดำเนินการโดยกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 9 ฉบับ คิดเป็น  25% พบว่าผลประเมินด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF 5 ด้าน) มีค่าเฉลี่ย 4.31 แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บัณฑิตระดับความพึงพอใจในระดับดี 
โดยเฉพาะในด้านคุณธรรม จริยธรรม และบัณฑิตมีความต้องการของผู้ประกอบการ 
อย่างไรก็ดี ผลการประเมินที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือด้านความรู้ (ได้คะแนน 4.25) และทักษะวเิคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ (ได้คะแนน 4.25) ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดูรายละเอียดแบบสอบถาม พบว่า 
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สิ่งที่ผู้ใช้บัณฑติคาดหวังให้บัณฑิตมีความสามารถเพิ่มเติมได้แก่ ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมออกแบบให้คล่องแคล่ว
มากขึ้น ทางผูร้ับผิดชอบจึงได้วางแผนให้มีการอบรม Autocad เพิ่มเติม จากในปีการศกึษา 2563 ทำการอบรม 1 ครั้ง/ปี 
รวมระยะเวลา 2 วัน โดยเน้นให้นิสิตปี 4 เขา้ร่วม สำหรับในปี 2564 จะทำการปรับเพิ่มเป็น 2-4 ครั้ง/ปี ครั้งละ 1-2 วัน 
ให้นิสิตทั้งปี 3 และปี 4 เข้ารว่มการอบรม โดยมีทั้งแนวทางการเรียนการสอนและแบบฝึกหัดที่เหมาะสมทั้งสำหรับผูเ้รียน
มาแล้วและผู้เริม่เข้ารับการอบรมครั้งแรก อย่างไรก็ดีเนื่องจากเป็นการจัดอบรมที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เนื่องจากต้อง
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการลงโปรแกรมลิขสิทธ์ทุกตัว ทำให้ต้องดูความเป็นไปได้ของแผนดังกล่าวและปรับให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 ด้วย 
นอกจากนี้จากการวิเคราะห์คำตอบจากแบบสอบถามผู้ใช้บณัฑิต ทางกรรมการได้แจ้งหัวหน้าภาควิชาถึงผลที่ได้ และ
หัวหน้าภาควิชาได้เน้นย้ำในการสัมนาบุคลากร ว่าให้มีการปรับปรุงเน้ือหาบทเรียนในบางรายวิชาที่ผู้ใช้บัณฑิตระบุว่า
ต้องการให้บัณฑิตที่จบไปมีทกัษะความรู้บางด้านเพิ่มเติมให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน  โดยผู้สอนรับไปปรับปรุง 
และมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยกรรมการหลักสูตร  
สำหรับทักษะด้านการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น พบว่าผู้สอนรายวิชาปฏิบัติการในหลักสูตร โดยเฉพาะที่เป็นอาจารย์
ประจำภาควิชา ทั้งในรายวิชา 01210211 เคมีของน้ำและน้ำเสีย และวชิา 01210314 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ได้ทำการปรับรูปแบบการเรียนให้มีเพิ่มเตมิในส่วนของการทำงานเป็นกลุ่มในลักษณะของเทอมโปรเจคท์ (term project) 
เพื่อให้นิสิตได้บูรณาการทักษะด้านความรู้ การทำงานเป็นกลุ่ม การสื่อสาร เพิ่มเติมจากที่ทักษะเหลา่นี้ได้มีการฝึกฝนและ
ใช้ในวิชา 01210 495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 01210499 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแลว้ 
นอกจากนี้ทางผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตที่จบไปมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม จากการที่ได้สอบถาม
นิสิตและประสานงานไปทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นทั้งเพื่อการสื่อสาร และเพื่อการ
เตรียมสอบ IELTS, TOEIC พบว่าแม้วา่จะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งทาง web site, ติดประกาศในลิฟต์ ในอาคาร แต่ก็ไม่
ค่อยได้รับความสนใจจากนิสิตภายในคณะเท่าใดนัก อาจเป็นได้ว่านิสิตยังไม่เห็นความสำคัญ ซึ่งทางอาจารย์ประจำ
หลักสูตรจะไดป้ระสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของภาษาอังกฤษ ที่สามารถเพิ่มโอกาสการได้งานหรือ
เพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนต่อ โดยการเพ่ิมความรู้ความสามารถทางด้านภาษาสามารถทำได้ทั้งการลงเรียนหลักสูตรระยะ
สั้นด้านภาษาเพิ่มเติมที่ทางคณะเปิดให้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถฝึกการใชภ้าษาอังกฤษได้เองใน
ชีวิตประจำวัน เช่น การพูดคุยกับเพ่ือนต่างชาติ การฟัง sound track ในรูปแบบต่างๆ ได้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
• ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายใน 1 ปี (ใช้ข้อมูลกองแผนงาน) 

ข้อมูลพื้นฐาน บัณฑิตปีการศึกษา 2562 จำนวน 
1.จำนวนบัณฑติทั้งหมด  (55581) 40 
2.จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีท่ำงานแล้วประกอบอาชพีอิสระ/เจ้าของกจิการ (55586) 1 
3.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานทำเดิมก่อนเข้าศึกษา  (55587) - 
4.จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ศกึษาตอ่ระดับบัณฑิตศึกษา  (55588) 5 
5.จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท (55589) - 
6.จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา  
(55582) 

28 

7.จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปหีลังสำเร็จการศึกษา (บัณฑิตทำงานแล้ว ไม่นับ 
ธุรกจิอิสระ/เจ้าของกิจการ) (55583) 
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8.จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑท์หาร  (55590) - 
9.จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่มกีิจการของตนเองที่มรีายได้ประจำอยู่แล้วหรือไม่ประสงค์ทำงาน  
(55794) 

- 

10. อัตราภาวะการมงีานทำ (สูตรขอ้ 2+7/6-(3+4+5+8+9)x100 87% 
ค่าคะแนน (เตม็ 5) = อัตราภาวะได้งานทำ (ข้อ10) x5/100 4.35 

 

http://202.44.139.56/cheqa3d2562/course/Cata3/inputJob.aspx?k=3|0&o=#?cdsid=55581
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• การวิเคราะหผ์ลที่ได ้

จากจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิน้ 28 คน พบว่ามีภาวะการได้งานรวมทั้งสิ้น 20 คน แบ่งเปน็อาชีพที่ไม่รวม
ธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 19 คน และอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ 1 คน คิดเป็นสัดส่วนของบัณฑิตที่มีงานทำ 87% 
และว่างงาน 13% จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยอาจมีสาเหตุจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งส่งผลโดยตรงกับ
เศรษฐกิจของประเทศในวงกว้าง นอกจากนี้มีจำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อจำนวนทั้งสิ้น 5 คน จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน  

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F S U W I NP P N จำนวน

นักศึกษา
ที่

ลงทะเบีย
นเรียน 

จำนวน
นักศึกษา
ที่สอบ
ผ่าน 

01210211 (1) Chemistry of 
Water and 
Wastewater 

1 2 1 10 11 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 

01210211 
(450) 

Chemistry of 
Water and 
Wastewater 

2 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

01210215 (1) Hydrology for 
Environmenta
l Engineering 

0 1 3 7 9 9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 35 34 

01210215 
(450) 

Hydrology for 
Environmenta
l Engineering 

1 1 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

01210311 (1) Unit 
Operations & 
Process 
Environment.
Eng. II 

3 4 5 7 6 1 4 9 0 0 3 0 0 0 0 42 30 

01210311 
(450) 

Unit 
Operations & 
Process 
Environment.
Eng. II 

3 1 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 12 

01210312 (1) Building 
Sanitation 
and Drainage 
System 

8 8 6 11 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 

01210312 
(450) 

Building 
Sanitation 
and Drainage 
System 

6 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

01210321 (1) Air Pollution 
and Control 

7 14 10 8 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 42 41 
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01210321 
(450) 

Air Pollution 
and Control 

3 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

01210399 (1) Internship 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 
01210399 
(450) 

Internship 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

01210411 (1) Water Supply 
Engineering 
Design 

4 7 9 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 

01210411 
(450) 

Water Supply 
Engineering 
Design 

1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

01210412 (1) Wastewater 
Engineering 
Design  

6 7 12 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 32 

01210413 
(450) 

Structure and 
System in 
Environmenta
l Engineering 
Work 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

01210414 (1) Decentralized 
and Onsite 
Wastewater 
Treatment 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

01210423 
(450) 

Noise and 
Vibration 
Control 

4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

01210432 (1) Water Quality 
Management 

6 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

01210434 
(450) 

Pollution 
Prevention 

3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

01210435 (1) Soil and 
Groundwater 
Remediation 

20 4 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

01210436 (1) Environmenta
l Health 
Engineering 

2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

01210441 
(450) 

Environmenta
l and Energy 
Engineering 

2 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 10 

01210495 
(11) 

Environmenta
l Engineering 
Project 
Preparation 

30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 

01210496 
(450) 

Selected 
Topics in 
Environmenta
l Engineering 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา A B+ B C+ C D+ D F S U W I NP P N จำนวน

นักศึกษา
ที่

ลงทะเบี
ยนเรียน 

จำนวน
นักศึกษา
ที่สอบ
ผ่าน 
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01210212 (1) Microorganis
ms in Water 
and 
Wastewater 

1 2 2 5 14 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 35 34 

01210212 
(450) 

Microorganis
ms in Water 
and 
Wastewater 

1 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

01210213 (1) Unit 
Operations 
and Process 
for 
Environmenta
l Engineer 

6 2 2 5 11 3 3 2 0 2 0 0 0 0 0 36 32 

01210213 
(450) 

Unit 
Operations 
and Process 
for 
Environmenta
l Engineer 

1 3 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 9 

01210231 (1) Surveying for 
Environmenta
l Engineering 
Work 

0 1 0 8 15 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 34 33 

01210231 
(450) 

Surveying for 
Environmenta
l Engineering 
Work 

6 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 10 

01210311 
(450) 

Unit 
Operations & 
Process 
Environment. 
Eng. II 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

01210314 (1) Environmenta
l Engineering 
Laboratory 

7 9 11 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41 

01210314 
(450) 

Environmenta
l Engineering 
Laboratory 

2 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

01210322 (1) Solid Waste 
Engineering 

9 7 14 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

01210322 
(450) 

Solid Waste 
Engineering 

0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

01210331 (1) Environmenta
l System 
Management 

17 8 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39 

01210331 
(450) 

Environmenta
l System 
Management 

7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

01210399 (1) Internship 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 6 
01210399 
(450) 

Internship 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 7 

01210412 
(450) 

Wastewater 
Engineering 
Design 

3 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 
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01210413 (1) Design of 
Environmenta
l Engineering 
System 

21 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 

01210421 (1) Hazardous 
Waste 
Engineering 

10 22 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 

01210421 
(450) 

Hazardous 
Waste 
Engineering 

4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

01210422 (1) Industrial 
Pollution and 
Safety 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 

01210423 (1) Noise & 
Vibration 
Control 

23 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 

01210431 (1) Environmenta
l Impact 
Assessment 

7 9 7 5 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 39 39 

01210431 
(450) 

Environmenta
l Impact 
Assessment 

4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

01210434 (1) Pollution 
Prevention 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

01210438 
(450) 

Recycling 
System 
Design 

3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 

01210495 
(450) 

Environmenta
l Engineering 
Project 
Preparation 

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

01210497 (1) Seminar 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 
01210497 
(450) 

Seminar 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

01210499 
(11) 

Environmenta
l Engineering 
Project 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 

01210499 
(450) 

Environmenta
l Engineering 
Project 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 

• สรุปผลการเรยีนในรายวิชาของนิสิตในหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2563 ผลการเรียนในรายวิชาส่วนใหญ่ของนิสิตในหลักสูตร สอบผ่านได้เกรด A-D และผลการเรียนใน
รายวิชาบางรายวิชาของนิสิตในหลักสูตร สอบได้เกรด F มากกว่า 20%    
• การวิเคราะหผ์ลการเรียนของนิสิตในหลกัสูตร 

ผลการเรียนของนิสิตส่วนใหญ่ดังแสดงในตารางด้านล่าง ไม่พบว่ามีความผิดปกติ 
จากการสอบถามอาจารย์ผู้สอนกรณี F และ W พบว่า 

- การดรอปส่วนใหญ่เนื่องจากนิสิตไม่เข้าเรียน เวลาเรียนไม่ครบ 80% ไมม่ีสิทธิสอบ หรอืคะแนนสอบกลางภาคค่อนข้าง
ต่ำ  

- การสอบได้เกรด F มากกว่า 20% เกิดจากคะแนนสอบต่ำ ทั้งนี้ด้วยสถาการณ์COVID-19 ในปีการศกึษา 2563 
อาจารย์และนิสิตเพิ่งเริ่มทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก นิสิตบางคนอาจจะปรับตัวได้ช้า อาจจะมี
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ปัญหาเรื่องการเอาใจใส่และมีสมาธิจดจ่อกับการเรียน หรอือาจจะมีปัญหาเรื่องอินเตอร์เน็ตและการสื่อสารออนไลน์ 
ทำให้ไม่สามารถตามบทเรียนได้ทัน   
การสอบได้เกรด F มากกว่า 20% อาจารยผ์ู้สอนตะหนักดีถึงการเรียนการสอนออนไลน์ จึงได้มีการปรับลดเกณฑ์
คะแนนขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามนิสิตยังคงมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ปรับลดลง  
ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนได้เห็นถึงปัญหา และได้วางแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนในปกีารศึกษา 2564 เพื่อให้ให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เช่น มีคะแนนเก็บมากขึ้น มีการกระตุ้นให้นิสิตสนใจ
บทเรียนเน้ือหาที่สอนในแต่ละสัปดาห์มากขึ้น เช่น ให้นิสิตทำ Quiz โดยให้นิสิตตั้งคำถามและเขียนคำตอบเอง ซึ่งต้อง
เป็นคำถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียนในแต่ละสัปดาห์ เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจและความสนใจในเนื้อหาแตล่ะสัปดาห์ โดย
อาจารย์ตรวจ Quiz (คำถามคำตอบ) พร้อมทั้งเขียนcomment/แก้ไข ให้นิสิตได้ดู เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  

- การสอบได้เกรด A 100% ในบางรายวิชา กรรมการหลักสตูร ได้สอบถามผู้สอนในรายวิชาที่ได้เกรด A 100% พบว่า 
รายวิชาทำการเรียนการสอนและได้ตั้งเกณฑ์คะแนน ตลอด 15 คาบ และนิสิตทำคะแนนผ่านเกณฑ์คะแนนดังกล่าว  

 

• คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

1.หลักสูตรได้จดัทำหลักสูตรตามเกณฑ์ของสกอ. และสภาวิศวกร ซึ่งประกอบด้วยวิชาพื้นฐานทั่วไป 
วิชาพื้นฐานสาขา วิชาเฉพาะบังคับ ตามสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เนื้อหาของหลักสูตรได้ผ่านการ
ยอมรับของสถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
2. รายละเอียดเน้ือหาของหลักสูตรยังเน้นในเรื่องการออกแบบและการปรับใช้ (design and 
application) ในสายงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดงาน 
3. การพัฒนาหลักสูตร ในบางวิชามีการปรับเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 2560 ที่ได้ทำการเปิดรายวิชาใหม่ ซึ่งเป็นวิชาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยได้นำมาสอนโดยอาจารย์ในภาควิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วิชาอุทกวิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิชาการสำรวจสำหรับ
งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และยังได้มีการปรับให้วิชาเลือกเป็นวิชาบังคับ หลังพบว่าเป็นที่ต้องการ
ของตลาดงานและตามการปรับปรุงโดยสภาวิศวกรเปลี่ยนโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ 
วิชาการควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน และวิชาการประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อม 
นอกจากนี้ ปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างทำวิจัยสถาบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำหลักสตูรปรับปรุง 
2565 อาท ิ

- ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมทีจ่ะพัฒนารายวิชาหน่วยและกระบวนการสำหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I, II ให้มีปฏิบัติการควบคู่ในเทอมทีส่อนเนื้อหาหลัก  

- พิจารณาองค์ความรู้สภาวิศวกรให้สอดคล้องคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุง 2565 เช่น 
เพิ่มองค์ความรู้การจัดการความปลอดภัยในรายวิชาบังคับ  

- ส่งแบบสอบถามถึงนิสิตช้ันปี4 หัวข้อ เรื่อง ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงหลักสูตร 2565 นิสิตให้
ความเห็นว่า ควรมีรายวิชาเลือกด้านอ่ืนๆ เช่น มลพิษอากาศ และควรส่งเสริมความรู้ด้าน 
AutoCAD ให้ต่อเนื่อง  

กรรมการหลักสูตร ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของนิสิตด้านวิชาเลือกด้านอื่นๆ โดยเพิ่มวิชาเลือก
ด้านอืน่ๆ คือ รายวิชาการจัดการคุณภาพอากาศ และรายวิชาระบบเมนเบรนในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และได้จัดระบบแบ่งกลุ่มรายวิชาเลือก ประกอบด้วย สายงานด้านการจัดการคุณภาพ
น้ำ สายงานด้านการจัดคุณภาพอากาศ สายงานด้านการฟื้นฟูการปนเป้ือน สายงานด้านมลพิษ
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย       
- ข้อมลูที่ใช้การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยให้พิจารณา 
• ผลการวิจัยสถาบัน 
• การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 
• ความพร้อมของอาจารย์ 
• สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิต 
• ความสามารถรองรบัวิชาพื้นฐานของคณะวิชาที่เกี่ยวข้อง 
• อาคารสถานที่และปัจจัยเกือ้หนุน 
• ดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของประเทศทางด้านกำลังคนและความรู้
ความเช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้หลกัสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตอ้งครอบคลุมทั้งองค์ความรู้
พื้นฐาน และระเบียบวิธีใหม่ๆที่เท่าทันกับนานาชาติ โครงร่างหลักสูตรจึงประกอบด้วยรายวิชาย่อย
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
o การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขานั้น ๆ 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหาแนวทางปรับปรุงหลักสตูรให้
ทันสมัย ทั้งทางด้านเทคโนโลยีใหม่และสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ในการปรับปรุง
หลักสูตรปี 2560 ได้ปรับวิชาเรียนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของวิชาชีพ โดย 
เปิดรายวิชาใหม่ ได้แก ่อทุกวิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การสำรวจสำหรับงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
และปรับปรุงรายเน้ือหาวิชาเดิมให้มีความทนัสมัย ได้แก่ การสุขาภิบาลอาคารและระบบระบายน้ำ 
งานโครงสร้างสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ปรับโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตร ได้แก่ การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน การ
ประเมินผลการะทบทางสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งสามารถดูตามเอกสารแนบการปรับปรุงรายวชิาในมคอ. 2 
- การประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชา 
หลักสูตรได้ทำการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาผ่านระบบประเมินการสอนของ
มหาวิทยาลัย และทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในร้อยละ25ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2563 ภาคต้น มีวิชาที่เปิดสอน 13 รายวิชา ภาคปลาย มีวิชาที่เปิดสอน 15 รายวิชา มรีายวิชาที่ทำ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ ์มากกว่า 4 รายวิชาในแต่และเทอม คิดเป็นร้อยละ 28.5 ดังนี ้
ภาคต้น 01210411, 01210412, 01210495, 01210399  
ภาคปลาย 01210212, 01210213, 01210314, 01210331  
ขั้นตอนการทำงาน (ด้วยสถานการณ์ COVID-19 การประเมินจัดทำในรปูแบบออนไลน์ทั้งหมด) คือ
1. ส่ง email แจ้งอาจารย์ประจำวิชา เพื่อกรอกแบบฟอร์ม และส่งลิงคเ์อกสารการสอน สื่อการ
สอน รวมทั้งสง่ลิงค์การสอน เพื่อให้ทีมผู้ประเมินเข้าสังเกตการเรียนการสอน 2. ทีมทวนสอบ 
พิจารณาเอกสาร สื่อการสอน สรุปผล และสง่ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา และเสนอต่อที่ประชุมภาค 3. ที่ประชุมภาค ติดตามการปรับปรุงรายวิชา กรณี
รายวิชานั้น มีประเด็นในการปรับปรุงให้ดีขึ้น   
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
ผลการประเมนิการสอนผู้ประเมินพบว่าการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดี เอกสารประกอบการ
สอนเหมาะสม การประเมินโดยนิสิตได้คะแนนประเมินมากกว่า 4 เต็ม 5 ทุกวิชา 
การประเมินการเรียนการสอนเป็นส่วนหน่ึงของระบบ PDCA ได้แก่ Plan, Do, Check 

- การประเมินระบบและกลไกในการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรมีการจัดทำรายการดำเนินงานหลักสูตรในภาพรวมทุกๆ ปีการศึกษา (มคอ.7)  ร่วมกับมี
การใช้ดัชนีที่บ่งชี้คุณภาพหลักสูตรต่างๆ ตามเกณฑ์ของ สกอ และรวมทัง้จัดทำรายงานวิจัยสถาบัน
เพื่อให้ได้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร (รอบใหญ่) ในระยะไม่เกนิ 5 ป ีคือ
ในปี พ.ศ 2560  
ในปัจจุบันภาควิชาฯ กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 2565 โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการใน
การปรับปรุงหลักสูตร มีการจัดทำวิจัยสถาบัน ซึ่งจะสอบถามความต้องการจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และนิสิต เพื่อนำมาประกอบการใช้ปรบัปรุงหลักสูตรในป ี
พ.ศ. 2565  
การประเมินระบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของ PDCA โดยจัดเป็น Action 
- ความเช่ือมโยงของการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชากับมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผลลัพธ์ผู้เรียน 
หลักสูตรและรายวิชาถูกพัฒนาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนานิสิต ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ตามาตรฐาน
อุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความสามารถรอบด้าน 
ร่วมสร้างสรรคน์วัตกรรมแสดงถึงรายวิชาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นรายวิชาที่ผู้เรียน
จะต้องฝึกฝน ปฏิบัติ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตรรกะในวธีิคิดวิเคราะห ์และบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
หลักสูตรได้มุ่งพัฒนาศักยภาพการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผ่านวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนจะทำการสอดแทรกหลักปรัชญา คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพแก่นิสิต 

5.2 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

o การพิจารณากำหนดผู้สอน 
หลักสูตรร่วมกบัภาควิชาฯ ได้มีการจัดทำภาระงานสอนของอาจารย์ในภาควิชาฯ โดยในการกำหนด
ผู้สอนได้มีการกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ตรงกับความถนัดตรงตามคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับศาสตร์ของวิชานั้น รวมทั้งนำผลจากการประเมินของนิสิตมาใช้ประกอบใน
การกำหนดผู้สอน  
ในรอบปีที่ผ่านมา ภาควิชาได้มีการกำหนดผู้สอน ในการประชุมภาควิชา (3 หลักสูตร) ตามความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ จากวุฒิการศึกษา ผลงานวิจัยและ ผลงานบริการวิชาการ เพื่อให้เกิด
การกระจายในภาระงานสอนทั้ง 3 หลักสูตร ที่เหมาะสมกับความเช่ียวชาญอาจารย์ผู้สอน โดยวิชา
ส่วนใหญ่ มีการประเมินการสอนโดยนิสิตและคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยภาควิชาฯ ที่ผ่านมา ผล
การประเมินอยู่ในระดับมากกว่า 4 จากคะแนนเต็ม 5  
ในวิชาการสำรวจสำหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวชิาการออกแบบทางวิศวกรรมน้ำเสีย มผีล
ประเมินการสอนโดยนิสิตอยู่ในระดับต่ำกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา มีกระบวนการปรับปรุงและติดตามผลรายวิชาโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในรายวิชา  
o การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ในระดับหลักสตูรมีการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
หลักสูตร/ อาจารย์ผู้สอน/ อาจารย์ที่ปรึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ 
ในมคอ 2 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจำ ที่แสดงถึง ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาเลขประจำตัวประชาชน สาขาที่เชี่ยวชาญ ผลงาน
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
ทางวิชาการ ภาระงานสอนในแต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จะ
พิจารณาความเช่ือมโยงของรายวิชาที่เปิดสอนกับอาจารย์ผู้สอนว่ามีศักยภาพในการเปิดสอนแต่ละ
รายวิชาในรอบปีที่ผ่านมา ภาควิชาได้มีการกำหนดผู้สอน ในการประชุมภาควิชา (3 หลักสูตร) ตาม
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ จากวุฒิการศึกษา ผลงานวิจัยและ ผลงานบริการวิชาการ เพ่ือให้
เกิดการกระจายในภาระงานสอนทั้ง 3 หลักสูตร ที่เหมาะสมกับความเช่ียวชาญอาจารย์ผู้สอน โดย
ทุกวิชามีการประเมินการสอนโดยนิสิตและคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยภาควิชาฯ  
ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนทำให้อาจารย์สามารถทำมคอ3 และอื่นๆได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
o การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวจิัยการบริการ
วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในรอบปี 2563 มีกิจกรรมตา่งๆ อาทิ 

- วิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิชาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เปน็
วิชาที่ทำการบูรณาการความรู้ตลอดหลักสูตร เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงาน 

- เรือเก็บขยะลอยน้ำชนิดไอพ่น ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรม มก. ปี 2563 
(ผู้รับผิดชอบ: ผศ.ดร. สุชีลา พลเรือง, อ.ดร. วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์, นายปรัญชา จันทร์
ศักดิ)์ ได้นำเสนอข้อมูลวิชาการของเรือเก็บขยะลอยน้ำชนิดไอพ่น ผ่านช่องทาง Facebook 
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนถึงนิสิตผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ในวิชาสัมมนา วิชาวิศวกรรมขยะมูลฝอย และวิชาการจัดการระบบ
สิ่งแวดล้อมสำหรับนิสิตปริญญาตรี โท และเอก ไดน้ำข้อมูลวิชาการของเรือเก็บขยะลอยน้ำ
ไปบรูณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 

5.3 การ
ประเมนิผูเ้รียน 

o การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
การกำหนดไว้ใน มคอ 3 หมวดที่ 5. (แผนการสอนและการประเมินผล) ข้อ 2.1 ผลการเรียนรู้และ
วิธีการประเมิน และ ข้อ 2.2 รายละเอียดกิจกรรมการประเมิน และมีการประเมินตนเองของนิสิต 
ในปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF จากการประเมินตนเองของนิสิตในแต่ละ
วิชา มีผลการเรียนรู้ครอบคลมุทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้รับผิดชอบมาจากหลักสูตร/ กรรมการทวนสอบได้ให้
ข้อเสนอแนะกับหลักสูตร เนน้ย้ำผู้สอนให้มกีารประเมิน ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ 3 และ มีแผนการ
สอนที่ชัดเจน และนำผลประเมินมาดำเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน ที่ผ่านมา ผู้รับผิดชอบได้
ตรวจสอบว่ารายวิชามีการประเมินตามที่กำหนดและมีการใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสม และพบว่าการ
ประเมินเป็นไปตามที่กำหนดใน มคอ. 3 รวมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อประเมินการสอนใน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและรายงานผลประเมินใน มคอ. 5 และที่ประชุมภาควิชา
ฯ และในปีการศึกษาถัดไป ได้กำหนดให้รายวิชาแจ้งผลการประเมินต่อที่ประชุมภาควิชาฯ ด้วย 
o การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
คณะกรรมการทวนสอบ รายวิชา ดำเนินการทวนสอบ การประเมินผลการเรียนรู้ จากการกำหนดไว้
ใน ประมวลการสอน เปรียบเทียบกับ มคอ 3 หมวดที ่5. (แผนการสอนและการประเมินผล) ข้อ 
2.1 ผลการเรียนรู้และวิธีการประเมิน และ ข้อ 2.2 รายละเอียดกิจกรรมการประเมิน และ ข้อสอบ 
และ การประเมิน (เกรด) ผลการทวนสอบ มีการรายงานไว้ใน มคอ 5 ในปีที่ผ่านมาทกุวิชามีการให้
เกรดที่ปกติ ผลการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวิชา 
นอกจากนี้กรรมการทวนสอบได้เปรียบเทียบในภาพรวมถึงผลการรัยนรู้ของนิสิตในวิชาบังคับกว.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยมีสมมติฐานว่าผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมจักทำให้ผู้จบการศึกษาสอบผ่านได้
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ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร และในปี 2563 และที่ผ่านมามากกว่า 5 ปีบัณฑิตจากภาควิชา มี%การ
สอบผ่านกว. สูงเป็น3 อันดับแรกของประเทศ  
o การกำกับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 
มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกรายวิชามีการประเมินการสอนโดยนิสิต 2 ครั้ง ในระบบประเมินการ
สอน ออน์ไลนข์องมหาวิทยาลัย โดยในปี 2561 หลักสูตร ได้นำผลการประเมินในครั้งที ่1 มา
ปรับปรุงและแจ้งให้นิสิตทราบการปรับปรุงที่ดำเนินการการประเมินจากมคอ. 5 ทุกรายวิชาและ
ภาคการศึกษา และแสดงไว้ใน มคอ. 7 และมีคณะกรรมการทวนสอบมาดำเนินการทวนสอบและ
ให้ข้อเสนอแนะหลักสูตรได้มกีารกำกับการประเมินการเรียนการสอนและหลักสูตร ผ่านที่ประชุม
กรรมการดำเนินงาน มีการนำผลการประเมนิมารายงานในกรรมการดำเนินงาน เพื่อการให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและนำไปดำเนินการ ยกตัวอย่าง กรณีการมอบหมายงานซึ่งรวมถึง
แบบฝึกหัด การบ้าน และโครงงาน ให้นิสิต ให้มีความเหมาะสมกับจำนวนหน่วยกิต 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน/ 

ไม่ประเมิน 
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อย

ละ 80 มีส่วนรว่มในการวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

• ด้านการรับนิสิต มีการประชุมปรับแผนจำนวนรับเข้า
นิสิตปริญญาตรี และประชุมพิจารณาผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
ผลที่ได้ นสิิตมคีุณภาพดีขึ้น (พิจารณาจากเกรด 
ความเห็นนิสิต และความเห็นผู้สอน) 
• ด้านการบริหารอาจารย์ กรรมการปรับปรุงหลักสูตรมี
การประชุมเพ่ือวางแผนภาระงานสอนภาคต้นและภาค
ปลาย 2563 รวมทั้งการวางแผน ภาระงานสอน เสนอต่อ
ประชุมภาควิชา ผลที่ได้คือการปรับปรุงที่ดีขึ้น ภาควิชา
เห็นชอบ 
• ด้านการเรียนการสอน ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรมีการ
ประชุมวางแผนตารางเรียนตารางสอนภาคต้นและภาค
ปลาย 2563 ของนิสิตภาคปกติ/นิสิตภาคภาษาอังกฤษ
ทั้งแบบที่ไม่เลอืกเรียนสหกิจ และที่เลือกสหกิจ และมี
การประชุมติดตามผลการเรียนของนิสิต ในรายวิชา
01210XXX โดยนำผลการเรียนมาประเมินรายวิชาที่อาจ
มีปัญหา ผลดำเนินงาน: ไม่พบรายวิชาที่มีปัญหา มีการ
ปรับปรุงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์รายวิชา 
นอกจากนี้มีการประชุมวางแผนติดตามผลการประเมิน
รายวิชาจากนิสิต โดยนำผลการประเมินรายวิชา มา
ประเมินรายวิชาที่อาจมีปัญหา ผลดำเนินงาน: ไม่พบ
รายวิชาที่มีปัญหา ทั้งนี้รวมการประชุมวางแผนและ
ติดตามนิสิตที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศด้วย 

ผ่าน 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน/ 

ไม่ประเมิน 
• ประชุมหลักสูตรตามวาระการประชุมภาควิชา ในปี 
2563ดังนี ้
1.ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2563 
2.ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
3.ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 
4.ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
5.ประชุมครั้งที่ 5 วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
6.ประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 21 กันยายน 2563 
7.ประชุมครั้งที่ 7 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
8.ประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 
หลักฐานอ้างอิง: บันทึกการประชุมภาควิชา 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

การปรับปรุงหลักสูตรตามตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
หลักสูตร (มคอ. 2) โดยเริ่มใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งคณะกรรมการ
วิชาการม.เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบและ
ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวนัจันทร์ที่  
31 ก.ค. 2560 พิจารณาแล้ว มติอนุมัติ 
หลักฐานอ้างอิง: บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0513.143/713 
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง การอนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุง 

ผ่าน 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำมคอ.3 ทุกวิชา ที่เปิดสอนตามหลักสูตรก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง: ระบบฟอร์มมคอ. ออนไลน ์

ผ่าน 

4 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

มีการจัดทำ มคอ.5 ทุกวิชาทีเ่ปิดสอนตามหลักสูตร 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
หลักฐานอ้างอิง: ระบบฟอร์มมคอ. ออนไลน ์

ผ่าน 

5 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

มีการจัดทำรายงาน มคอ 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
หลักฐานอ้างอิง: 

ผ่าน 

6 มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถา้มี)  

ในปีการศึกษา 2562 ภาคต้น มีวิชาที่เปิดสอน 13 
รายวิชา ภาคปลาย มีวิชาที่เปิดสอน 15 รายวิชา มีการ
จัดทวนสอบ มากกวา่ 4 รายวิชาในแต่ละเทอมการศึกษา 

ผ่าน 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน/ 

ไม่ประเมิน 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปกีารศึกษา 

คิดเป็น 28.5% ภาคต้น รายวิชาทวนสอบ 01210411, 
01210412, 01210495, 01210399  
ภาคปลาย รายวิชาทวนสอบ 01210212, 01210213, 
01210314, 01210331  
ขั้นตอนการทำงาน คือ 1. ส่ง email แจ้งอาจารย์ประจำ
วิชา เพื่อกรอกแบบฟอร์ม และส่งลิงค์เอกสารการสอน 
สื่อการสอน รวมทั้งส่งลิงค์การสอน เพื่อให้ทีมผู้ประเมิน
เข้าสังเกตการเรียนการสอน 2. ทีมทวนสอบ พิจารณา
เอกสาร สื่อการสอน สรุปผล และส่งข้อเสนอแนะเพ่ือ
การปรับปรุงรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา และ
เสนอต่อที่ประชุมภาค 3. ที่ประชุมภาค ติดตามการ
ปรับปรุงรายวิชา กรณีรายวิชานั้น มีประเด็นในการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น   
นอกจากนี้ภาควิชาได้ทำการทวนสอบผ่านรายวิชา 
01210495 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
เปิดสอนภาคต้น มีการออกแบบการทวนสอบ เน้นถาม-
ตอบ ลงรายละเอียดรายวิชาต่างๆ จากการนำเสนอหัวข้อ
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มของนิสิตหน้าช้ันเรียนจาก
สื่อที่เตรียมมา (ดำเนินงาน: ภาคต้น) ซึ่งกรรมการผู้สอบ
ภาควิชา (กรรมการวิชาการ, กรรมการนวัตกรรม, 
กรรมการกิจการนิสิต) และอาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ
โครงการ จะมีหน้าที่ดำเนินงาน ถาม-ตอบ และให้
ข้อเสนอแนะนิสิต/ ผลดำเนินงาน: นิสิตสามารถตอบ
คำถามที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียนได้ดี แสดงว่านิสิตมี
ความเข้าครอบคลุมในเนื้อหารายวิชาตลอดหลักสูตรที่
เรียนมา      
ผลการดำเนินงานในปี 2563 วิชาที่ทำการทวนสอบไม่
พบความผิดปกติ และกรรมการได้มอบประเด็นความเห็น
ให้แก่อาจารยผ์ู้สอนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู ้จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว ซ่ึง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะให้ดำเนินการ 

มีการทบทวนตัวบ่งช้ีต่างๆ มีการสำรวจความพึงพอใจ
ของนิสิต บัณฑิตต่อหลักสูตร และการสำรวจผู้ใช้บัณฑิต 
หลักฐานอ้างอิง: ข้อมูลจากกจิการนิสิต 

ผ่าน 

8  อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศ โดยเฉพาะเป้าประสงค์ของ
หลักสูตรหรือคำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษานี้  
 

ไม่
ประเมิน 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน/ 

ไม่ประเมิน 
9 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพทีเ่กี่ยวข้องกับ
ศาสตร์ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการ
สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

- อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการพัฒนาทางด้านวิชาการ
ผ่านการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
อ.ดร.วิทรัช ยุทธวงศ์, ผศ.กชกร สุรเนาวรัตน์ เข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการสอนเพื่อตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัลสำหรับ
อาจารย์ มก.(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex) 
ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ เข้าร่วมการประชุมเปิดตัวระบบ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ 
ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง,อ.ดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ เข้า
ร่วมเดินทางไปทดสอบเรือเก็บขยะในทะเล โครงการวิจัย 
เรื่อง การจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร 
ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง, อ.ดร.วรินทร์พร อโศกบุญรัตน์ 
เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2563 ผลงาน เรือเก็บขยะลอยน้ำชนิดไอพ่น KU 
Trash Sweeper V3  
 
หลักฐานอ้างอิง: อ้างอิงจากมคอ.7 หัวข้อ กจิกรรมพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

ผ่าน 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน 
ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับนิสิต (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วน
งานต้นสังกัด และมีการนำผลไปปรับปรงุ
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการทำงาน  

มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารว่มไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50  
นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ เข้ารว่มเดินทางไปทดสอบเรือ
เก็บขยะในทะเล โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการขยะ
พลาสติกแบบครบวงจร 
นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ เข้ารว่มประกวดนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 ผลงาน เรือเก็บ
ขยะลอยน้ำชนิดไอพ่น KU Trash Sweeper V3  
นางสาวกาญจนา ทุยเวียง นางสาวสุภาภรณ์ กิ้วสระ
ทรัพย ์นายสมคิด มุสิกวัน เขา้ร่วมอบรมหลักสูตร Info 
graphic Presentation Design 
 
หลักฐานอ้างอิง: อ้างอิงจากมคอ.7 หัวข้อ กจิกรรมพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

ผ่าน 
 

11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อคุณภาพหลักสูตรโดยรวม 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย รวม
เท่ากับ 4.22  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.38 
ด้านความรู้ 3.97 
ด้านทักษะทางปญัญา 4.14 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.31 
ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 4.25 

ผ่าน 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน/ 

ไม่ประเมิน 
ตามเกณฑ์ทีเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตร 
หลักฐานอ้างอิง:  
ผลการประเมนิจากระบบความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ค่าความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 
ซึ่งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก ตามเกณฑ์ที่
ใช้ในการวิเคราะห์ (พอใจมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.50-
4.49)  และเปน็ไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 
หลักฐานอ้างอิง:  
ผลจาการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
http://web.planning.ku.ac.th/index.php/qaku/73-
qa62-8/140-qa62-4 

ผ่าน 
 

 

• การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ 

    ไม่มีรายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 
     
     

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

     
     

• การเปิดรายวชิาในภาคหรือปีการศึกษา 

กรณี รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา เหตุที่ไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ดำเนินการ 

   
   

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา เหตุที่ไม่ได้เปิดสอน มาตรการที่ได้ดำเนินการ 

   
   

กรณี สอนเนื้อหาไม่ครบ 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุที่ไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 
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ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา หัวข้อที่ขาด เหตุที่ไม่ได้เปิดสอน วิธีแก้ไข 

    
    

 
 

• รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ  
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
01210211 (1) Chemistry of Water and Wastewater 4.54  
01210211 (450) Chemistry of Water and Wastewater 4.25  
01210215 (1) Hydrology for Environmental Engineering 4.18  
01210215 (450) Hydrology for Environmental Engineering 4.17  
01210311 (1) Unit Operations & Process Environment.Eng. II 4.56  
01210311 (450) Unit Operations & Process Environment.Eng. II 5.00  
01210312 (1), (450) Building Sanitation and Drainage System 4.54  
01210321 (1) Air Pollution and Control 4.16  
01210321 (450) Air Pollution and Control 5.00  
01210411 (1) Water Supply Engineering Design 4.68  
01210411 (450) Water Supply Engineering Design 4.46  
01210412 (1) Wastewater Engineering Design  4.32  
01210413 (450) Structure and System in Environmental 
Engineering Work 

4.58  

01210414 (1) Decentralized and Onsite Wastewater Treatment 4.88  
01210423 (450) Noise and Vibration Control 4.38  
01210432 (1) Water Quality Management 4.65  
01210434 (450) Pollution Prevention 4.46  
01210435 (1) Soil and Groundwater Remediation 4.53  
01210436 (1) Environmental Health Engineering 4.59  
01210441 (450) Environmental and Energy Engineering 4.46  
   

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 
รายวิชา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

01210212 (1) Microorganisms in Water and Wastewater 3.80  
01210212 (450) Microorganisms in Water and Wastewater 4.42  
01210213 (1) Unit Operations and Process for Environmental 
Engineer 

4.21  

01210213 (450) Unit Operations and Process for Environmental 
Engineer 

4.20  

01210231 (1) Surveying for Environmental Engineering Work 2.39 อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา มี
กระบวนการปรับปรุงและ
ติดตามผลรายวิชาโดยใช้
ข้อมูลเชิงลึกจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  
 

01210231 (450) Surveying for Environmental Engineering Work 3.32 อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา มี
กระบวนการปรับปรุงและ
ติดตามผลรายวิชาโดยใช้
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ข้อมูลเชิงลึกจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  
 

01210311 (450) Unit Operations & Process Environment. Eng. II 5.00  
01210314 (1) Environmental Engineering Laboratory 4.23  
01210314 (450) Environmental Engineering Laboratory 4.85  
01210322 (1) Solid Waste Engineering 4.45  
01210322 (450) Solid Waste Engineering 5.00  
01210331 (1) Environmental System Management 4.34  
01210331 (450) Environmental System Management 4.10  
01210412 (450) Wastewater Engineering Design 2.95 อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา มี
กระบวนการปรับปรุงและ
ติดตามผลรายวิชาโดยใช้
ข้อมูลเชิงลึกจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  

01210413 (1) Design of Environmental Engineering System 4.61  
01210421 (1) Hazardous Waste Engineering 4.21  
01210421 (450) Hazardous Waste Engineering 4.90  
01210422 (1) Industrial Pollution and Safety 4.11  
01210423 (1) Noise & Vibration Control 4.25  
01210431 (1) Environmental Impact Assessment 4.53  
01210431 (450) Environmental Impact Assessment 4.53  
01210434 (1) Pollution Prevention 3.47  
01210438 (450) Recycling System Design 3.50  
01210497 (1) Seminar 4.61  
01210497 (450) Seminar 5.00  
   

• ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

  
2. ความรู้ 

สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
  
3. ทักษะทางปัญญา 

สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
  
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
  
5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปข้อคิดเห็น แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
  

• การปฐมนิเทศอาจารย์ประจำหลักสูตรใหม่ 
จำนวนอาจารย์ใหม่  .............   คน 
สรุปสาระสำคัญในการดำเนินการ 
..................................................... 
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สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
................................................. 
ในกรณีที่ไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ 
............................................................. 

 

• กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนนุ 
 

ท่ี 
กิจกรรม 

จำนวนผู้เข้าร่วม (คน) สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1 ศึกษาดูงาน.............................. 4 1  
2 ฝึกอบรม............................. 3 7  
3 สัมมนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ........................ 6   
4 นำเสนอผลงาน.......................................... 4 1  

 
กิจกรรม ประเภทกิจกรรม (/) จำนวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและ

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  

ศึกษา 

ดูงาน 

ฝึกอบรม สัมมนา/
สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 

นำเสนอ
ผลงาน 

อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

นางสาวจิตติมา เจริญสุข นางสาวสุภาพร 
แสนแอ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Data Visualization with Google 
Sheet & Google Data Studio เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล วันที่ 29-30 มิ.ย.63 เวลา 
8.30-16.30 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม กทม. 

 /    2 ได้เรียนรู้เชิง
ปฏิบ้ติการ
หลักสูตร Data 
Visualization 
with Google 
Sheet &Google 
Data Studio 
เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ เข้าร่วมประชุม
สมัชชา BCG: โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้
สังกัด อว. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 
ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น. ณ อิมแพ็ค
ฟอรั่ม ห้องแกรนด์ ไดม่อนด์ บอลรูม ศูนย์
การแสดงสินค้าอมิแพ็คเมืองทองธานี จ.
นนทบุรี 

  /  1  ประชุมสัมมนา 

อ.ดร.วิทรัช ยุทธวงศ์, ผศ.กชกร สุร
เนาวรัตน ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการ

 /   1   อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ



36 
 

สอนเพื่อตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัลสำหรับ
อาจารย์ มก.(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม 
Webex) วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 
09.00-12.00 น. มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ 

เสริมทักษะ
เทคนิคการสอน 

ผศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล เข้าร่วมการประชุม
เผยแพร่โครงการจัดทำระบบสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
นโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วันที่ 
14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-13.30 น. ณ 
ห้อง Athenee Crystal Hall ชั้น 3 อาคาร 
Athenee Tower โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงค็อก 

  /  1  เรียนรู้การจัดทำ
ระบบสารสนเทศ 

ผศ.ดร.จีมา ศรลัมพ์ และ ผศ.ดร.วิลาสินี อยู่
ชัชวาล เข้าร่วมการประชุมเปิดตัวระบบ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ วันอังคารที่1 
กันยายน 2563 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุม อินฟินิตี้ บอลรูม ชั้น G  โรงแรมพูล
แมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

  /  2  ประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการ 

รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ เข้าร่วมการ
ประชุมหารือผลการสำรวจและวิเคราะห์
ข้อมูลการใช้ทคโนโลยีของโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 
เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องจามจุรี 2 ชั้น
เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส 
กรุงเทพมหานคร 

  /  1  ประชุมสัมมนาเชิง
วิชาการ 

ผศ.ดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์ เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ เพ่ิมรอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์แบบก้าว
กระโดด ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2563 
ณ การ์เดนซ์ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี 

  /  1  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

นางสาวศิวพร ชยัสิทธิ์ และนางสาวสุภาพร 
แสนแอ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การใช้ระบบโปรแกรมการเบิกเงินและโอน
จัดสรรค่าอำนวยการโครงการพัฒนาวิชาการ 
และความรู้หลักการปฏิบัติในการดำเนิน
โครงการพัฒนาวิชาการ มก. ปี 2563 ในวัน
จันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-

  /   2 ฝึกอบรมการใช้
โปรแกรมการเบิก
เงินโครงการ
พัฒนาวิชาการ 
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16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

นางสาวสุภาว์ วิหคไพบูลย์ เข้าร่วมสัมมนา
เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านงานคลงัและพัสดุ
ของโครงการภาคพิเศษ ในวันพุธที่ 9 
กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ 
ห้องประชุม 0203 ชั้น 2  อาคารชูชาติ กำภู  

  /   1 ฝึกอบรมการงาน
คลังและพัสดุ  

นางสาวจิตติมา เจริญสุข นางสาวสุภาพร 
แสนแอ เข้าร่วม รับฟังขี้แจงและเข้าร่วมรับ
การตรวจประเมินประเมินในโครงการ Green 
Office ในวันที่ 22,29 กันยายน 2563 ณเว
ลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 0313 ชั้น 3 
อาคารชูชาติ กำภู 

  /   2 ประชุมชี้แจงการ
ตรวจประเมิน
โครงการ Green 
Office  

ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง,อ.ดร.วรินทร์พร อโศก
บุญรัตน์,นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ เข้าร่วม
เดินทางไปทดสอบเรือเก็บขยะในทะเล 
โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการขยะพลาสติก
แบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง
วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ ตำบลแสนสุข 
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  และอำเภอ
เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  

/    2 1 ทดสอบ
โครงการวิจัย 

รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ เข้าร่วมนำเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
The 9 th International Conference on 
Environmental Engineering, Science 
and Management ระหว่างวันที่ 6-8 
ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 

   / 1  ประชุมสัมมนา 

ผศ.ดร.พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ นางสาวจิตติมา 
เจริญสุข และนางสาวสุภาว์ วิหคไพบูลย์ เข้า
ร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ 
เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการ
ให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2563" ในวันที่ 20 
ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มก. 

  /  1 1 เรียนรู้ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การพัฒนาเพื่อ
การวิจัยและการ
พัฒนา  

รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ เดินทางเพื่อทำ
หน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการและไปนำเสนอ
ผลงานในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม

   / 1  ประชุมวิชาการสู่
สากล 
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ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 
พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง,อ.ดร.วรินทร์พร อโศก
บุญรัตน์,นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ เข้าร่วม
เดินทางไปทดสอบเรือเก็บขยะในทะเล 
โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการขยะพลาสติก
แบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 23-27 
พฤศจิกายน 2563 ณ ตำบลแสนสุข อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  และอำเภอเกาะสี
ชัง จังหวัดชลบุร ี

/    2 1 ทดสอบ
โครงการวิจัย 

นางสาวกาญจนา ทุยเวียง นางสาวสุภาภรณ์ 
กิ้วสระทรัพย์ นายสมคิด มุสิกวัน เข้าร่วม
อบรมหลักสูตร Info graphic Presentation 
Design ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563ณ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม (อาคาร 19) เวลา 
08.30-16.30 น. 

 /    2 อบรมหลักสูตร 
Info graphic 
Presentation 
Design เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ผศ.ดร.สุชีลา พลเรือง, อ.ดร.วรินทร์พร อโศก
บุญรัตน์, นายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ เข้าร่วม
ประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. 2563 ผลงาน เรือเก็บขยะลอยน้ำชนิด
ไอพ่น KU Trash Sweeper V3 เมื่อวันที่ 8 
ธันวาคม 2563 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป ี
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบุคลากรซีเนียร์   

   / 2 1  นำเสนอและ
ประกวดผลงาน
นวัตกรรม  

ผศ.ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล ,นางสาวศิวพร ชัย
สิทธิ์ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายด้านบุคคล 
เรื่อง การใช้งานระบบ KU SMART P ในวันที่ 
17 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 201 ศูนย์
คอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์ (อาคาร 19) 
เวลา 9.00-12.00 น.  

 /   1 1 สัมมนาเครือข่าย
ด้านบุคคล การใช้ 
KU-SMART P 

นางสาวสุภาพรแสนแอ นายสมคิด มุสิกวัน 
เข้าเข้าอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์งาน/Digital Tools เสนอแนวคิด
หัวข้อการพัฒนาปรับปรุงงานด้าน Digital 
Literacy ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้อง
ประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู 

 /    2 อบรมการใช้ 
Digital Tool  
เพื่อปรับปรุงงาน
ด้าน Digital  
Literacy 

นางสาวสุภาพรแสนแอ นายสมคิด มุสิกวัน 
เข้าเข้าอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน และทดสอบทักษะพื้นฐานการใช้
งานดิจิทัล IC3 Certificate ระหว่างวันที่ 6-7 

 /    2 อบรมทักษะการ
ใช้งานดิจิทัล IC3 
Certificate  
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และ 11 พฤษภาคม 2564 ณ สำนัก
คอมพิวเตอร์ มก. 

 
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
• การบริหารหลักสูตร 
o  ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

การสื่อสารของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในชว่ง work from home   
o ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลกระทบของการสื่อสารของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในชว่ง work from home น้อยมาก และผลสัมฤทธิของ
หลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี  

o แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
สอบถามช่องทางการสื่อสารของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล โดยให้เลือกช่องทางติดต่อ
ลำดับที ่1 และ 2 และการสือ่สารของอาจารย์และเจ้าหน้าที่หลังการปรับปรุงต้องเสมือนการทำงานแบบปกติในที่
ทำงาน  
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

- ระบบการดำเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนั โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหม้ีสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
- คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนงบจัดสรรซื้ออุปกรณ์วิจัยและเครื่องมือ หรืออุปกรณ์
ต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน โดยภาควิชาฯ มีการสอบถาม
ความต้องการจากอาจารย์ประจำทุกท่าน และบุคคลากร เพื่อวางแผนการจัดซื้อในแต่
ละป ี
- คณะฯ และภาควิชาฯ ดำเนินการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่การ
เรียนการสอนทั้งในอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ 
- คณะฯ มีการจัดซื้อตำราตามความต้องการของอาจารย์และนิสิตโดยมกีารจัดแสดง
ตำราจากบริษัทต่างๆเพื่อสามารถเข้าดูและแจ้งความประสงค์ในการสั่งซื้อ 
- ช่องทางรับข้อเสนอแนะจากนิสิต อาทิ กล่องรับข้อเสนอแนะ หรือ QR code ลิงค์ไป
ยังแบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่จะส่งถึงภาควิชา 
ข้อเสนอแนะจากนิสิต ช่วงสถานกาณ์ COVID-19 ในปีการศึกษา 2563 คือ นิสิต 
ต้องการที่จะเรียนวิชาปฏิบัติการในห้องแลป ในช่วงผ่อนปรน นิสิตสามารถเข้า
มหาวิทยาลัยได้ รายวิชาปฏิบัติการ 01210211 3(3-3-6) เคมีของน้ำและน้ำเสีย 
01210212 2(2-3-6) จลุินทรีย์ในน้ำและนำ้เสีย ได้แบ่งกลุ่มนิสิตเป็นกลุม่ย่อย สำหรับ
การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง     
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดำเนนิงาน 
- จำนวนสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในปัจจุบันทุกรายวิชาได้มีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานตาม
ความต้องการของทุกรายวิชา พร้อมทั้งวางแผนจัดเตรียมและบำรุงรักษาโดย
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ติดตามสอบถามอาจารย์ในหลักสูตรในที่ประชุมภาควิชาทุก
เดือนถึงความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยเฉพาะการเรียนการสอนและ
จัดทำเลม่โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมือที่มีความทันสมัย 
เพื่อให้นิสิตสามารถทำงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ทางด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้าด้วย 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนสิิตและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ 
ผลการประมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่าน
แบบสอบถามและที่ประชุมภาควิชาฯ พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ อย่างไรก็ตาม ใน
ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  คงมีความจำเป็นต้องวางแผนจัดหา
เครื่องมือที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น รวมทั้งการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการให้นิสิตมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับการที่ภาควิชาฯ มีการสร้าง
อาคารใหม่ที่ทนัสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ
สุขาภิบาลจริงในอาคาร 

 
 
 
 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรอืสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมนิ ความคิดเหน็ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
  

การนำไปดำเนินการเพื่อการวางแผนปรบัปรุงหลักสูตร 
 
 

 

 

• สรุปการประเมินหลักสูตร 

o การประเมินจากผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา 

............................................................................................................................................................................................ 
o การประเมินจากผู้สำเร็จการศึกษา 

............................................................................................................................................................................................ 
o ข้อวิพากษ์ทีส่ำคัญจากผลการประเมนิ 

............................................................................................................................................................................................ 
o ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมนิ 

............................................................................................................................................................................................ 
o ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
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........................................................................................................................................................................................... 
• การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บณัฑิต) 
o กระบวนการประเมิน 

............................................................................................................................................................................................ 
o ข้อวิพากษ์ทีส่ำคัญจากผลการประเมนิ 

............................................................................................................................................................................................ 
o ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมนิ 

............................................................................................................................................................................................ 
o ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

........................................................................................................................................................................................... 
 
 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทำให้อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีการปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมสำหรับทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคต เช่น การวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล และการจัดหาครุภัณฑ์
ประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย  

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีผลในด้านการเรียนการสอน ซึ่งต้องปรับตัวทั้งผู้สอน
และผู้เรียนให้มีทักษะการสอนออนไลน์ การเรียนออนไลน์ และ active learning มากขึ้น  
 

 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
แผนและความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผา่นมา ปีการศึกษา 2562 

 แผนดำเนินการ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดำเนินการได้สำเรจ็ 

1 การกำหนดให้อาจารย์/บุคคลากรมี
แผนพัฒนาตนเอง 

เมษายน 2563 หัวหน้าภาควิชา เป็นไปตามแผน 

2 กำกับดูแลการจัดทำมคอ 3/5 ทุก
ภาคการศึกษา 

พฤษภาคม 2563 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน 

3 การจัดทำทวนสอบรายวิชาที่ยังไม่เคย
ทวนสอบ 

เมษายน 2563 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน 

4 มีการประเมินกระบวนการรับนิสิต กรกฎาคม 2563 กรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เป็นไปตามแผน 

 
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร 
 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
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3. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
 
 

 

แผนปฏิบัติงานใหม่สำหรับปีการศึกษา 2564 

 แผนปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1 การกำหนดให้อาจารย์/บุคคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง สิงหาคม 2564 หัวหน้าภาควิชา 
2 กำกับดูแลการจัดทำมคอ 3/5 ทุกภาคการศึกษา สิงหาคม 2564 กรรมการบริหาร

หลักสูตร 
3 การจัดทำทวนสอบรายวิชาในหลักสูตร เมษายน 2565 กรรมการบริหาร

หลักสูตร 
4 มีการประเมินกระบวนการรับนิสิต สิงหาคม 2564 กรรมการบริหาร

หลักสูตร 
5 มีการประเมินกระบวนการก่อนเข้าศึกษา สิงหาคม 2564 กรรมการบริหาร

หลักสูตร 
6 มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานิสิต  เมษายน 2565 กรรมการบริหาร

หลักสูตร 
 

ผลการประเมินตนเองและคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและแผนการปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 

• บทสรปุสำหรบัผู้บริหาร การประเมินตนเอง 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (เดิม) จากผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 
มิถุนายน 2564) เป็นหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

o องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานผลการประเมิน ผ่าน  
o องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33  ผลการประเมินระดับคุณภาพดีมาก 
o องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลการประเมินระดับคุณภาพดี 
o องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลการประเมินระดับคุณภาพดีมาก  
o องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.25 ผลการประเมนิ

ระดับคุณภาพดีมาก 
o องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00  ผลการประเมินระดับคุณภาพดี 

สรุปผลประเมนิในภาพรวม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี  (หากมีการยกเว้นตัวบ่งชี้) โดยยกเว้นตัวบ่งชี้ที่ -            
ผลประเมินอยูใ่นระดับคะแนนเฉลี่ย 4.20 ระดับคุณภาพดีมาก และมีจุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนว
ทางการปรับปรุงที่สำคัญ ดังนี้ 
จุดเด่น  

บัณฑิต ที่จบไปมีงานทำมากกว่า 85% อีกส่วนหน่ึงทำการศึกษาต่อปริญญาโท ผลจากการประเมินผู้ใช้บัณฑิตดี หลักสูตร
ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจุบัน และเพื่อการรับรองหลักสูตรการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
บัณฑิตจากหลักสูตรมีแนวโน้มการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี (4.31 จาก 5.00) และใกล้เคียงกันในทุกด้าน 
(4.25-4.38) ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          ซึ่งทั้งหมดมีคะแนนอยู่ทางเดียวกับ
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ภาพรวมนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ โดยคุณสมบัติดังกล่าวล้วนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
การรับบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้ามาทำงานในองค์กร (สูงสุด 5 อันดับแรก) คือ เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และมี
จริยธรรม มีความความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะการสื่อสารและประสานงานกับ
ผู้อืน่ มีทักษะการทำงานเป็นทีม และมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง  
แนวทางเสริม 
1. .............................. 
จุดที่ควรพัฒนา      
1. .............................. 

1.  
แนวทางการปรับปรุง 
 ข้อวิพากษ์นี้เป็นจุดเด่นที่ดีในการทำงานเนื่องจากจากแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต พบว่าบัณฑิตวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจดุเด่นในการ “เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ” ซึ่งเป็น
ทักษะที่มีความจำเป็นต่อการทำงานเป็นวิศวกรอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดี คณาจารย์ประจำหลักสูตรเห็นพ้องกันว่าต้องเสริมให้
ผลิตบัณฑิต ทีม่ีความเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถเรยีนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาทำงาน รู้จักกาละเทศะและ
วางตัวถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีความรู้ทางภาษาต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเป็นคุณสมบัติรอง (ข้อ 6-12) ที่ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการในการรับบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้ามาทำงานในองค์กร อีกทั้งกรรมการหลักสูตรเองก็ได้
เล็งเห็นว่าทักษะดังกล่าวเริ่มมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตอันใกล้ โดยทางกรรมการหลักสูตรมีแนวทางในการ
ดำเนินงาน คือ ในการประชุมภาควิชา ได้นำเสนอคุณสมบตัิของบัณฑิตที่ควรมีตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และในที่
ประชุมได้ตกลงว่าจะทำการเน้นย้ำและพยายามกระตุ้นนิสิตที่เรียนในแตล่ะวิชาให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะด้านต่างๆ
เหล่านี้ เพือ่จะได้ฝึกฝนให้ใช้ได้จริงและเกิดประโชน์ต่อไป เช่น กระตุ้นให้นิสิตได้คิดตามและแก้ปญัหาในบทเรียน ซึ่งนิสิต
สามารถนำความรู้ที่ได้ในห้องเรียนเป็นพ้ืนฐานและหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองทั้งจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ เป็น
ต้น ฝึกให้นิสิตได้วางแผนงานด้วยตนเองจากการทำโปรเจ็คท์ในวิชาปฏิบัติการ รวมทั้งวิชาโครงงาน นอกจากนี้สำหรับ
ทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ กรรมการหลักสูตรได้ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเน้นย้ำกับนิสิตถึงความสำคัญของ
ภาษาอังกฤษ ที่สามารถเพ่ิมโอกาสการได้งานหรือเพิ่มโอกาสในการเข้าเรียนต่อ โดยนิสิตสามารถเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถทางด้านภาษาสามารถได้หลายช่องทาง ทั้งการลงเรียนหลกัสูตรระยะสั้นด้านภาษาเพ่ิมเติมที่ทางคณะเปิด
ให้เรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถฝกึการใช้ภาษาอังกฤษได้เองในชีวิตประจำวัน เช่น การพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติ 
การฟัง sound track ในรูปแบบตา่งๆ เป็นต้น 

 
 

บทนำ 
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• ประวัติความเป็นมาของหลกัสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับประเมินคุณภาพภายใน  ครั้งที ่6 ในปีการศึกษา 
2562 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยมีผลการประเมนิ องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่าน ซึ่งแสดงได้ว่า 
หลักสูตรได้มาตรฐาน และมีผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 2 - 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.38 มีระดับคุณภาพ ดี 
 
• ผลของการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน ปีการศึกษา 2562 

 ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงาน ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

วันที่คาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน 

ผลการดำเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ผู้รับผิดชอบ 

1 กระบวนการบริหารจัดการ
นิสิตด้านการรับเข้า การ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา การส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต ยังไม่บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร 

กำหนดกระบวนการ
บริหารจัดการนิสิตด้าน
การรับเข้า เตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา และการส่งเสริม
และพัฒนานิสิต  
 

มีแผนงานที่
ชัดเจน มีระบบ
ติดตามและ
ประเมินผล  

สิงหาคม 2563 ทำได้ตามแผน กรรมการ 
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

2 โครงการเปิดสอนหลักสูตร
ปริญญาตรี นานาชาติ ยังมี
การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง 

พิจารณาเปิดหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ เปิด
การเรียนการสอน  

สิงหาคม 2563 หลักสูตรภาคภาษาองักฤษ 
คุณภาพของนิสิตเพิ่มขึ้นทุกปี 
แต่การบริหารหลักสูตรมุ่งเน้น
หลักสูตรภาคปกติเป็นหลัก และ
มีการพิจารณาเปิดหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษทุกปี  

กรรมการ 
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

3 วิธีการได้มาของความต้องการ
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ยัง
ขาดการมีส่วนร่วมของนิสิต
และวิธีการประเมินอย่างเป็น
ระบบ 

กำหนดช่องทางรับ
ข้อเสนอแนะจากนิสิต
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้  
 

มีแผนงานที่
ชัดเจน มีระบบ
ติดตาม
ข้อเสนอแนะ 

สิงหาคม 2563 ทำได้ตามแผน กรรมการ 
ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร 

 

• จุดเด่นและแนวทางเสริม จดุที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงที่สำคัญ ดังนี้ 
จุดเด่น  

1. .............................. 
แนวทางเสริม 
1. .............................. 
จุดที่ควรพัฒนา      
1. .............................. 

    แนวทางการปรับปรุง 
 1. .............................. 
 

• คะแนนการประเมินตนเองและคณะกรรมการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ 

รายละเอียด 
ประเมนิตนเอง 

(SAR) 
คณะกรรมการ 

(CAR) 
1. การกำกับใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน 

1) จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน ผ่าน 
2) คณุสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน ผ่าน 
3) คณุสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน ผ่าน 
4) คณุสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ ผ่าน ผ่าน 
5) คณุสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ  ผ่าน ผ่าน 
6) การปรับปรงุหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผ่าน ผ่าน 

ผลการประเมนิ ประเมนิตนเอง คณะกรรมการ 
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รายละเอียด 
ประเมนิตนเอง 

(SAR) 
คณะกรรมการ 

(CAR) 
องค์ประกอบที่ คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม 5 

1. บัณฑิต ...(เฉลี่ย องค์ 2).. ...(เฉลี่ย องค์ 2).. 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  4.31 4.31 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 4.35 4.35 

2. นิสิต ...(เฉลี่ย องค์ 3).. ...(เฉลี่ย องค์ 3).. 
3.1 การรับนิสิต 4.00 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 4.00 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 4.00 3.00 

3. อาจารย ์ ...(เฉลี่ย องค์ 4).. ...(เฉลี่ย องค์ 4).. 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00 5.00 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00 2.00 

4. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ...(เฉลี่ย องค์ 5).. ...(เฉลี่ย องค์ 5).. 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 4.00 3.00 
5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 5.00 

5. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ ...(เฉลี่ย องค์ 6).. ...(เฉลี่ย องค์ 6).. 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยรวม (........ตัวบ่งชี้) 4.20 3.44 
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร 
• บทสรปุสำหรบัผู้บริหาร 

ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (เดิม) จากผลการดำเนินงานของ
หลักสูตรวิศวกรรมศษสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 
มิถุนายน 2564)    เป็นหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

o องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐานผลการประเมิน ผ่าน  
o องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ได้คะแนนเฉลี่ย 4.33 ผลการประเมินระดับคุณภาพดีมาก 
o องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการประเมินระดับคุณภาพปานกลาง 
o องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ไดค้ะแนนเฉลี่ย 3.33 ผลการประเมินระดับคุณภาพดี  
o องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผลการประเมนิ

ระดับคุณภาพดี 
o องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลการประเมินระดับคุณภาพปานกลาง 

สรุปผลประเมนิในภาพรวม 6 องค์ประกอบ...13........ตัวบ่งชี้  (หากมีการยกเว้นตัวบ่งชี้) โดยยกเว้นตัวบ่งชี้ที่
......................   ผลประเมินอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.44 ระดับคุณภาพดี และมีจุดเดน่และแนวทางเสริม  
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จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงที่สำคัญ ดังน้ี 
• ภาพรวม 

จุดเด่น/แนวทางเสริม  ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีระบบการดูแล กำกับ และติดตามนิสิตที่ได้รับ
ความร่วมมือจากอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เข้มแข็งและมี
การปรับปรุงกระบวนการจากการวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้อัตราการคงอยู่ และ
อัตราการสำเร็จการศึกษามีแนวโน้มที่ดีขึ้น
  
2. หลักสูตรได้ใช้ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและ
นิสิตเป็นเป้าหมายในการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนา
ศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที2่1 ส่งผลให้ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับ
ดีท้ัง5ด้าน 
  
3. คุณภาพบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมี
คุณภาพสูง และสามารถได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใน
อัตราที่สูง 

 
แนวทางเสริม 

1. เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เป็น
รูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น หลักสูตรควรมีแนวทางในการ
สื่อสารที่เข้าถึงนิสิตได้อย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
รับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและ
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให้การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ประสบ
ความสำเร็จตามที่หลักสูตรคาดหวังไว้ หลักสูตรควรมีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

 

  
จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีผู้สมัครเรียนผ่านช่องทาง TCAS1 
2. ตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
แนวทางปรับปรุง 

1. หลักสูตรควรปรับกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
โดยมุ่งเน้นความชัดเจนของการประกอบอาชีพหลังสำเร็จ
การศึกษา และความก้าวหน้าของอาชีพในสายวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งขึ้นจากคุณภาพของ
อาจารย์ที่สูงขึ้น หลักสูตรควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหน่งวิชาการครบทุกท่าน 
และมีตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
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จุดเด่น/แนวทางเสริม  ความคิดเห็นของหลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี ถ้าไม่มีระบุ -) ความคิดเห็นของหลักสูตร 
(อาจเป็นข้อเสนอแนะระดับคณะหรือ มก.) 
 

 

 

• องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
 
แนวทางเสริม 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แนวทางปรับปรุง 
 

 

• องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
 
แนวทางเสริม 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แนวทางปรับปรุง 
 

 

 

• องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
 
แนวทางเสริม 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แนวทางปรับปรุง 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดเด่น 
 
แนวทางเสริม 
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จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
แนวทางปรับปรุง 
 

 

• องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น/แนวทางเสริม ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดเด่น 
 
แนวทางเสริม 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางปรับปรุง ความคิดเห็นของหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา 
 
แนวทางปรับปรุง 
 

 

 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
 ข้อเสนอแนะ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายในการ

พัฒนาปรับปรุง 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วันที่คาดว่า
จะสิน้สุด

แผน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ควรปรับกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร โดยมุ่งเน้นความชัดเจนของ
การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา 
และความก้าวหน้าของอาชีพในสาย
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มีการปรับกลยุทธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ความชัดเจนของการ
ประกอบอาชีพหลัง
สำเร็จการศึกษา 
และความก้าวหน้า
ของอาชีพในสาย
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

อาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้ารับการ
พัฒนา 

กรกฎาคม 
2565 

กรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

2 ควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีตำแหน่งวิชาการ
ครบทุกท่าน และมีตำแหน่งวิชาการที่
สูงขึ้น 

มีการส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ตำแหน่งวิชาการครบทุก
ท่าน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกท่านมี
ตำแหน่งวิชาการที่
สูงขึ้นทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

อาจารย์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้ารับการ
พัฒนา 

กรกฎาคม 
2565 

กรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

 




