คํานํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมฉบับนี้ เปนหลักสูตรปรับปรุงป
พุทธศักราช 2558 ที่ไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรปพุทธศักราช 2553 ในการปรับปรุงครั้งนี้ไดพิจารณา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติปพุทธศักราช 2552 และระเบียบขอบังคับของสภา
วิศวกร รวมทั้งใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเปาหมายของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ในอันที่จะผลิตวิศวกรทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่มีความรูและความชํานาญดานการ
ปฏิบัติ โดยกําหนดใหมีชั่วโมงปฏิบัติมากขึ้น ไดเพิ่มเติมรายวิชาการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม เขียนแบบ
และออกแบบสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และโครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เพื่อให
สอดคล องกั บอั ตลั กษณ ของมหาวิ ทยาลั ยที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชี พ โดยหลักสูตรปรับปรุงนี้จ ะมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณลักษณะและศักยภาพที่เหมาะสม ตรงกับ
ความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต หนวยงานหรือสถานประกอบการตางๆ อันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศชาติและสังคมตอไป
หลั ก สู ต รฉบั บ นี้ มี ส ว นที่ สํ า คั ญ ประกอบด ว ย 8 หมวด ไดแ ก ข อ มู ล ทั่ ว ไป ข อ มู ล เฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร ผลการเรียนรู กลยุทธการ
สอนและการประเมินผล หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย การประกัน
คุณภาพหลักสูตร การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ซึ่งการนําเอาหลักสูตรไปใชใน
การเรียนการสอนควรพิจารณาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค เพื่อชวยใหสามารถใชหลักสูตรนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ก

สารบัญ
หนา
ก
ข

คํานํา
สารบัญ
หมวดที่

1 ขอมูลทั่วไป
2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
6 การพัฒนาคณาจารย
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบระหวางรายวิชาของ มคอ.1 กับ รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก
ก คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ข ประวัติ ประสบการณการสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ค กฎ ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ง ตารางสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
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1
6
8
66
88
89
90
95
97
104
106
109
116
144

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม พ.ศ. ....
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ............. วันที่..............
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรสิ่งแวดลอมประจําหนวยงานตางๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม
8.2 วิศวกรสิ่งแวดลอม คํานวณออกแบบระบบบําบัดตางๆ เชน ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัด
อากาศ
8.3 วิศวกรสิ่งแวดลอม ควบคุมระบบบําบัดตางๆ
8.4 วิศวกรสิ่งแวดลอม ตรวจสอบระบบบําบัดตางๆ
8.5 วิศวกรสิ่งแวดลอม ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
8.6 วิศวกรสิ่งแวดลอม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
8.7 วิศวกรสิ่งแวดลอม ควบคุมงานในหนวยงานผลิตวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
8.8 วิศวกรสิ่งแวดลอม ขายผลิตภัณฑสําหรับงานวิศวกรรม
8.9 วิศวกรอิสระ
8.10 อาจารย
8.11 ขาราชการ
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สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเปนศาสตรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรโดยตรง จึง
เปนสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจในภาคการผลิต ทําใหตองมีการพัฒนาองคความรู
ทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรูและสามารถบูรณาการความรูดานวิศวกรรม
สิ่งแวดลอมกับสาขาอื่นๆ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและทําใหประเทศสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองและ
สามารถแขงขันทางการคาในตลาดโลกได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากการขยายตัวอยางตอเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมและความตองการพึ่งพา
เทคโนโลยีตนเอง กอใหเกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งความสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีนั้น
สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีตนเองที่เปนรูปธรรม การบริหารจัดการทรัพยากร
ทางดานวิศวกรรมศาสตร การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดลอมจากการผลิตพลังงานไฟฟา การเพิ่มโอกาสการ
แขงขันทางการคา และการสงเสริมกระบวนการเรียนรู สิ่งเหลานี้ลวนมีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อ
สรางความมั่นคงใหกับประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งใน
ผลกระทบตอสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะชวยการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศ
ในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสังคมไทย
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒ นาและเสริ ม สร า งองค ค วามรู เทคโนโลยี และวิ ท ยาศาสตร โ ดยเฉพาะทางด า น
วิศวกรรมศาสตร จําเปนตองมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเปนกระบวนการศึกษานํา ซึ่งหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมนี้ ไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองตอความตองการในการ
ผลิตบุคลากรที่มีความรูความชํานาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของ
ประเทศ เปนการสรางศักยภาพใหประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี โดยเนนการสรางองคความรู
ใหม เทคโนโลยีทางดานกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ เศรษฐศาสตร
อุตสาหกรรม และสามารถประยุกตหรือบูรณาการเทคโนโลยีดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ไดอยางหลากหลาย
อาทิ ดานพลังงานทดแทน ดานสิ่งแวดลอม ดานวัสดุ และดานชีววิทยาศาสตร เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหมีการใช
ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยูอยางประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแขงขันดานการผลิตเพื่อสงออก
และทดแทนการนําเขา รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และ
สวัสดิภาพสิ่งแวดลอม โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมนี้ สามารถสราง
วิศวกรหรือนักวิจัยที่มีความรูและความสามารถในการทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ เปนการยกระดับการศึกษาของ
ชาติ เพื่อใหสามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอยางมีคุณภาพไดเอง และยังชวยสงเสริมใหการเรียนการสอนของ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความเขมแข็งดานการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้นํา
และกําหนดทิศทางความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในระดับประเทศ และ
สอดคลองตอแนวทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เปนหลักสูตรที่มุงเนนดานทักษะ
การปฏิบัติและการสรางนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ และ
สรางงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
รวมทั้งสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสงเสริมความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้เพื่อใหบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงการทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยฯ
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษา
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ และกลุมวิชาบูรณาการ เปดสอนโดย
คณะศิลปศาสตร คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี สําหรับกลุมวิช าบูรณาการ อาจสอนโดยคณะตางๆ ที่
เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไดแก กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร กลุมวิชา
พื้น ฐานทางวิ ศวกรรม กลุ มวิ ชาบั งคั บทางวิศวกรรม กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม และกลุมวิช าเสริมสราง
ประสบการณในวิชาชีพ เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะวิศวกรรมศาสตร ดังนี้
วิชาเฉพาะพื้นฐาน แบงเปน 2 กลุมยอย คือ กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
และกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม โดยกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมแบงเปน 2 กลุมยอย คือ กลุมวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมหลัก และกลุมวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
วิชาเฉพาะดาน แบงเปน 3 กลุมยอย คือ กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
และกลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ โดยกลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก และกลุมวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม เปน
กลุมวิชาเลือกเพื่อความเปนเลิศทางวิศวกรรม กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ แบงเปน 2 ทางเลือก
คือ สหกิ จ ศึ กษา และฝ กงาน นั กศึกษาออกสหกิจ ศึกษาและฝกงานในสถานประกอบการในประเทศหรือ
ตางประเทศ
รายวิ ช าในหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี เป ด สอนโดยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร และคณะต า งๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ตองการใหบัณฑิตมีความรูความสามารถทางดานวิศวกรรมศาสตร ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ ประกอบ
กับมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ
และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
1.2.2 ผลิตบัณฑิตใหมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตร
ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได
1.2.3 ผลิตบัณฑิตใหมีความใฝรูในองคความรู และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง
สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ และใหคิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม
1.2.4 ผ ลิ ต บั ณฑิ ต ใ ห มี ม นุ ษย สั ม พั น ธ แ ล ะ มี ค ว าม ส า มา ร ถ ใน ก า รทํ า ง าน ร ว ม กั บ ผู อื่ น
มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และ
เปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
1.2.5 ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทยภาษาตางประเทศ และ
ศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
1.2.6 ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะทางดานปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนําไปบูรณาการเพื่อ
ประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด
และตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน และตรวจสอบ
และปรับปรุงหลักสูตรใหมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
และขอบังคับของ สภาวิศวกร

กลยุทธ
- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)
- ติดตามประเมินการใชหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
- จัดหลักสูตรใหมีรายวิชา
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑของสภาวิศวกร
- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ป
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
ผูสอน
การสอนเพื่อใหเกิดความเขมแข็ง
ดานวิชาการ อาทิ การอบรม การ
ปฏิบัติงานรวมกับสถาน
ประกอบการและการศึกษาตอ
3. พัฒนาหองปฏิบัติการ
- ของบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑใหครบตามหลักเกณฑ
ขอกําหนดของสภาวิศวกร
4. พัฒนาความรวมมือกับสถาน
- จัดหลักสูตรใหมีรายวิชาสหกิจ
ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม ศึกษา/ฝกงาน ทางวิศวกรรม
สิ่งแวดลอมในสถาน
ประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรม
- สนับสนุนใหอาจารยเขาไปมีสวน
รวมกับสถานประกอบการ/
ภาคอุตสาหกรรม อาทิ งาน
บริการวิชาการ การฝงตัว
งานวิจัยรวม
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
- เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวของกับการปรับ
หลักสูตร
- รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร
- หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน
และเกณฑขอบังคับของสภา
วิศวกร
- หลักสูตรที่เกี่ยวของผานการ
รับรองจากสภาวิศวกร
- อาจารยผูสอนประจํา
หลักสูตรทุกคนไดรับการ
สนับสนุนในการเขารับการ
อบรมหรือพัฒนาตนเอง
- คุณวุฒิอาจารยที่เพิ่มขึ้น
- เอกสารกระบวนการการขอ
จัดซื้อครุภัณฑประจําป
- หลักสูตรและแผนการศึกษา

- เอกสารโครงการและงาน
บริการวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนระบบทวิภาค ในปการศึกษาหนึ่งจะแบงออกเปนสองภาคการศึกษา ซึ่งเปนภาค
การศึกษาบังคับ แบงออกเปนภาคการศึกษาที่หนึ่ง และภาคการศึกษาที่สอง มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาสิบ
หาสัปดาหตอหนึ่งภาคการศึกษา ทั้งนี้ไมรวมเวลาสําหรับการสอบดวย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางกอสราง ชางโยธา ชาง
สํารวจ และชางเทคนิคสถาปตยกรรม หรือเทียบเทา
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
เนื่ อ งจากการปรั บ ตั ว จากการเรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา หรื อ ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
มาเปน การเรีย นในระดั บ อุ ดมศึ กษา มี รู ปแบบที่แตกตางไปจากเดิม เนื้อหารายวิชามีความเขมขน มากขึ้น
โดยเฉพาะรายวิชาชีพซึ่งตองอาศัยรายวิชาพื้นฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร อาทิ รายวิชาแคลคูลัส รายวิชา
ฟสิกส และรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนสวนสนับสนุนในการเรียนการสอนเขาสูเกณฑมาตรฐานสากล แตจาก
ประสบการณในหลักสูตรที่ใชประกอบการเรียนการสอน กอนจะมีหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้พบวา รายวิชา
พื้นฐานตางๆ เหลานี้ นักศึกษามีความรูที่ไมเพียงพอตอการมาตอยอดในระดับอุดมศึกษา ทําใหเกิดปญหาใน
ระหวางการเรียนการสอนภาคปกติทั้งตัวผูสอนและผูเรียน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1. จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบงเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรม
2. มอบหมายหน า ที่ อ าจารย ที่ ป รึ กษาให แ ก อาจารย ทุ กคน ทํ า หนา ที่ ส อดส องดู แ ล ตั กเตื อ น ให
คําปรึกษาแนะนํา และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่อยูในความดูแลจากอาจารย
ผูสอน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารยที่ปรึกษาซึ่งสามารถเขาพบเพื่อขอคําแนะนําได
3. จัด สอนเสริมในรายวิ ชาดั งพื้ น ฐานดังกลาว โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ
ศิลปศาสตร หรือคณะที่เกี่ยวของ
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4. จัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาทางดานวิชาการใหมีความสัมพันธระหวางรุนพี่และรุนนองภายใตการ
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2558
2559
2560
2561
ชั้นปที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปที่ 2
30
30
30
ชั้นปที่ 3
3
30
ชั้นปที่ 4
30
รวม
30
60
90
120
คาดวาจะจบการศึกษา
30
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
/คาลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับ

2558

2559

ปงบประมาณ
2560

2561

2562
30
30
30
30
120
30

2562

128,000,000 131,200,000 134,400,000 137,600,000 140,800,000
137,315,500 145,478,300 153,641,100 161,803,900 169,966,700
265,315,500 276,678,300 288,041,100 299,403,900 310,766,700
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน
(ไมรวม3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับ
มหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2558

2559

ปงบประมาณ
2560

85,647,200

89,469,700

93,292,200

97,114,700

100,937,200

25,997,100
-

26,037,400
-

26,077,700
-

26,118,000
-

26,158,300
-

2561

2562

57,600,000 59,040,000 60,480,000 61,920,000 63,360,000
169,244,300 174,547,100 179,849,900 185,152,700 190,455,500
33,120,000 37,420,000 41,720,000 46,020,000 50,3 0,000
33,120,000 37,420,000 41,720,000 46,020,000 50,320,000
202,364,300 211,967,100 221,569,900 231,172,700 240,775,500
4,000
4,100
4,200
4,300
4,400
50,591
51,699
52,755
53,761
54,722

*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจา ยตอหัวนักศึกษาเฉลี่ย 52,706 บาทตอป

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วาการดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
การกําหนดรหัสรายวิชา ในหลักสูตร ประกอบดวยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจําแนกตามแผนภูมิ
ตอไปนี้
คณะ
ภาควิชา
สาขาวิชา
วิชาเอก
ปที่ควรศึกษา
ลําดับวิชาในหมวดวิชา
XX – X X X – X XX
1 2 3 4 5 6 7 8
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่
ตําแหนงที่

1–2
3
4
5
6
7-8

แทน คณะ
แทน ภาควิชา
แทน สาขาวิชา
แทน วิชาเอก
แทน ปที่ควรศึกษา
แทน ลําดับวิชาในหมวดวิชา
ความหมายของเลขรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หนวยกิต
คาบเรียนทฤษฎี
คาบเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงการศึกษานอกเวลา

X

(X - X - X)
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- รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
1.1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
01-110-003 มนุษยสัมพันธ
Human Relations
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดลอม
Society and Environment
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
Society with Thai Politics and Government
01-110-015 กฎหมายแรงงาน
Labor Law
1.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
Information and Academic Report Writing
01-210-006 มนุษยกับปรัชญา
Man and Philosophy
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจําวัน
Logic in Daily Life
01-210-008 การใชเหตุผลและจริยธรรม
Reasoning and Ethics
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
1.2 กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต ใหศึกษา 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
English for Communication 1
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
English for Communication 2
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
และใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)

01-310-006
01-310-007
01-310-009
01-320-004
01-320-006
01-320-007
01-320-008
01-330-001
01-330-007
01-341-001
01-342-001
01-343-001
01-344-001

การอานและการเขียนทางวิชาการ
Academic Reading and Writing
การเขียนเชิงวิชาชีพ
Writing for Careers
ศิลปะการพูด
Arts of Speaking
การอานภาษาอังกฤษ
English Reading
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
English for Science and Technology
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentations
การเขียนสําหรับชีวิตประจําวัน
Writing for Everyday Life
ภาษาจีนพื้นฐาน
Basic Chinese
สนทนาภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Basic Japanese Conversation
ภาษาเขมรเบื้องตน
Basic Khmer
ภาษาบาฮาซาเบื้องตน
Basic Bahasa
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 6 หนวยกิต ใหศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
09-000-001 ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
และใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
09-111-050 คณิตศาสตรทั่วไป
General Mathematics
09-121-045 สถิติทั่วไป
General Statistics
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
Life and Environment
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

09-311-052
09-410-044

ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
Biology and Sufficiency Economy
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology

1.4 กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการไมนอยกวา 1 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจาก
รายวิชาตอไปนี้
01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
01-610-002 กีฬาประเภททีม
Team Sports
01-610-003 นันทนาการ
Recreation
01-610-005 การจัดและการบริหารคายพักแรม
Camping Management
01-610-006 การฝกดวยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
Weight Training for Health
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
1.5 กลุมวิชาบูรณาการ 5 หนวยกิต ใหศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-000-001 ทักษะทางสังคม
Social Skills
และใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน
Thai Life Style in Globalization
01-010-009 ทักษะการเรียนรูสูความสําเร็จ
Learning Skill for Success
01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
Friendly Environment for Life Development
01-010-014 การควบคุมน้ําหนักและรูปรางเพื่อสุขภาพ
Weight Control and Body Shapes for Health
01-010-016 มนุษยกับวิถีชีวิตที่งดงาม
Man and Decent Life
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(2-0-4)

01-310-017

มองโลกผานวรรณกรรม
Life Seen through Literature
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
Aesthetics of Thai Language in Songs
04-000-301 การจัดการในองคกรอุตสาหกรรม
Industrial Organization Management
09-090-010 วิทยาศาสตรกับธรรมชาติ
Science and Nature

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หนวยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 55 หนวยกิต
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชา
ตอไปนี้
3(3-0-6)
09-111-141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
Calculus for Engineers 1
09-111-142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
3(3-0-6)
09-111-243 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
Calculus for Engineers 3
3(3-0-6)
09-210-121 เคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
1(0-3-1)
09-210-122 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
3(3-0-6)
09-410-141 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers 1
1(0-3-1)
09-410-142 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers 1
3(3-0-6)
09-410-143 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
Physics for Engineers 2
1(0-3-1)
09-410-144 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineers 2
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 34 หนวยกิต
1) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-114-201 ชลศาสตร
3(3-0-6)
Hydraulics
3(3-0-6)
04-114-303 อุทกวิทยา
Hydrology
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04-130-201
04-130-202
04-311-101
04-411-102
04-610-101
04-720-201

เคมีสิ่งแวดลอม
Environmental Chemistry
ปฏิบัติการหนวยทางสิ่งแวดลอม
Environmental Unit Operations
กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

2) กลุมวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม 10 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
04-130-310 เขียนแบบและออกแบบสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(2-3-5)
Drawing and Design for Environmental Engineering
2(1-3-5)
04-130-312 โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Environmental Engineering Mini Project
3(1-6-4)
04-411-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
Basic Engineering Training
2.2 วิชาเฉพาะดาน 58 หนวยกิต
2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 31 หนวยกิต
1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 27 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-130-203* วิศวกรรมขยะมูลฝอย
3(3-0-6)
Solid Waste Engineering
04-130-204 สุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
Building Sanitation
3(3-0-6)
04-130-301* วิศวกรรมน้ําเสีย
Wastewater Engineering
3(3-0-6)
04-130-302* วิศวกรรมประปา
Water Supply Engineering
3(3-0-6)
04-130-303* ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
Environmental System and Management
3(3-0-6)
04-130-304* การควบคุมมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Control
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04-130-305

การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
04-130-306 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Environmental Engineering Laboratory
04-130-401* การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

2) กลุมวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หนวยกิต ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-130-313 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
1(1-0-2)
Environmental Engineering Pre–Project
3(1-6-4)
04-130-404 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Environmental Engineering Project
2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 20 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Strength of Materials 1
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics Laboratory
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร
Hydraulic Laboratory
04-121-201 การสํารวจ
Surveying
04-130-307* การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย
Wastewater Engineering Design
04-130-308* การออกแบบงานประปา
Water Works Design
04-130-309 กระบวนการหนวยทางสิ่งแวดลอม
Environmental Unit Processes
04-130-311 สัมมนา
Seminar
04-130-402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
Environmental Impact Assessment
04-130-403 หัวขอเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Selected Topics in Environmental Engineering
04-130-405* การควบคุมเสียงและระบบสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

04-130-406

วิศวกรรมนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecological Engineering
04-130-407 กระบวนการหนวยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Biological Unit Processes
3(3-0-6)
04-130-408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม
Environmental Health Engineering
3(3-0-6)
04-130-409 การจัดการคุณภาพน้ํา
Water Quality Management
3(3-0-6)
04-130-410 การควบคุมมลพิษน้ําจากอุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution Control
3(3-0-6)
04-130-411 กฎหมายสิ่งแวดลอม
Environmental Law
3(3-0-6)
04-130-412 สิ่งแวดลอมและพลังงาน
Environment and Energy
3(3-0-6)
04-130-413 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Biological for Environmental Engineering
หมายเหตุ (*) รายวิชาในมคอ.1 (ตารางเปรียบเทียบระหวางรายวิชา มคอ.1 หนา 106)
2.2.3 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 7 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
แผนที่ 1 สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
04-000-302 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
6(0-40-0)
04-000-401 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
6(0-40-0)
04-000-403 สหกิจศึกษาตางประเทศ
International Cooperative Education
แผนที่ 2 สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ 2.2.1, 2.2.2 (หมวดที่ 3)
04-000-302 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
3(0-40-0)
04-000-303 ฝกงาน
Job Training
3(0-40-0)
04-000-304 ฝกงานตางประเทศ
International Job Training
3(0-6-3)
04-000-402 ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย แตตองไมซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษา
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิต
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษาเสนอแนะ
1) แผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา
หนวย
กิต

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001
04-411-101
04-610-101
09-111-141
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร

รวม

หนวย
กิต

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-110-xxx
01-610-xxx
04-311-202
04-411-102
04-720-201
09-111-142
09-410-143
09-410-144

เลือกกลุมวิชาสังคมศาสตร
เลือกกลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
กลศาสตรวิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2

รวม

3
1
3
3
3
3
3
1
20

หนวย
กิต

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูรอน
04-000-101

3
3
3
3
3
1
3
1
20

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

รวม
20

2
2

ทฤษฎี ปฏิบัติ
2
1
2
3
3
0
3
0
หนวยกิต

2
6
3
0
0
3
0
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
x
3
2
3
3
3
0
หนวยกิต

0
x
0
3
0
0
0
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ
0
หนวยกิต

6

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
5
4
5
6
6
1
6
1

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
6
x
6
5
6
6
6
1

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
4

หนวย
กิต

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx
04-130-203
04-114-201
04-xxx-xxx
09-111-243
04-130-201
01-000-001

เลือกกลุมวิชามนุษยศาสตร
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
ชลศาสตร
วิชาชีพเลือก 1
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
เคมีสิ่งแวดลอม
ทักษะทางสังคม

รวม

09-000-001
04-114-303
04-130-202
01-320-003
04-130-204
01-xxx-xxx

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทัก ษะการใช ค อมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ
อุทกวิทยา
ปฏิบัติการหนวยทางสิ่งแวดลอม
สนทนาภาษาอังกฤษ
สุขาภิบาลอาคาร
เลือกกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

01-xxx-xxx
09-xxx-xxx

เลือกกลุมวิชาภาษา
เลือกกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รวม
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0
0
0
x
0
3
0

3

2

2

3

2

2

5

3
3
3
3
x
20

3
3
2
3
x
หนวยกิต

0
0
2
0
x

6
6
5

หนวย
กิต

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาฤดูรอน

3
3
3
x
3
2
3
หนวยกิต

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
5

หนวย
กิต

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-320-002

3
3
3
1
3
3
3
19

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
6
6
6
x
6
5
6

3
3
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ทฤษฎี ปฏิบัติ
x
x
หนวยกิต

x
x

x

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
x
x

หนวย
กิต

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-302
04-130-301
04-130-302
04-130-303
04-130-305
04-130-306
04-xxx-xxx
04-xxx-xxx

การเตรียมความพรอมฝกประสบการณ
วิชาชีพ
วิศวกรรมน้ําเสีย
วิศวกรรมประปา
ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ก า จั ด ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง
อุตสาหกรรม
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3
รวม

1

0

2

3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

3

3

0

6

3
3
1
20

2
x
x
หนวยกิต

3
x
x

5
x
x

04-13 -304 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5
เขีย นแบบและออกแบบสํ า หรับ วิศวกรรม
04-130-310
สิ่งแวดลอม
04-130-312 โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
04-130-313 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
xx-xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
รวม
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1

3
3
3

3
x
x

0
x
x

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
6
x
x

3

2

3

5

2
1
3
18

1
1
x
หนวยกิต

3
0
x

5
2
x

หนวย
กิต

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวย
ตนเอง

ทฤษฎี ปฏิบัติ

หนวย
กิต

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-401
หรือ
04-000-403

สหกิจศึกษา
หรือสหกิจศึกษาตางประเทศ
รวม

04-130-401
04-xxx-xxx
04-xxx-xxx
04-130-404
04-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

6

0

6

หนวยกิต

หนวย
กิต

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
การจัดการของเสียอันตราย
วิชาชีพเลือก 6
วิชาชีพเลือก 7
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิชาชีพเลือก 8
วิชาเลือกเสรี

รวม
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ทฤษฎี ปฏิบัติ

3
3
3
3
3
3
8

40

ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
x
x
1
x
x
หนวยกิต

0
x
x
6
x
x

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
0

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
6
x
x
4
x
x

2) แผนการเรียนแบบฝกงาน
หนวย
กิต

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-320-001
04-411-101
04-610-101
09-111-141
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

รวม

หนวย
กิต

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
01-110-xxx
01-610-xxx
04-311-202
04-411-102
04-720-201
09-111-142
09-410-143
09-410-144

เลือกกลุมวิชาสังคมศาสตร
เลือกกลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
กลศาสตรวิศวกรรม
เขียนแบบวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2

รวม

3
1
3
3
3
3
3
1
20
หนวย
กิต

ปที่ 1 / ภาคการศึกษาฤดูรอน
04-000-101

3
3
3
3
3
1
3
1
20

การปฏิบัตงิ านเชิงวิศวกรรม

รวม

24

2
2

ทฤษฎี ปฏิบัติ
2
1
2
3
3
0
3
0
หนวยกิต

2
6
3
0
0
3
0
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
x
3
2
3
3
3
0
หนวยกิต

0
x
0
3
0
0
0
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ
0
หนวยกิต

6

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
5
4
5
6
6
1
6
1

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
6
x
6
5
6
6
6
1

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
4

หนวย
กิต

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
01-210-xxx
04-130-203
04-114-201
04-xxx-xxx
09-111-243
04-130-201
04-720-201

เลือกกลุมวิชามนุษยศาสตร
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
ชลศาสตร
วิชาชีพเลือก 1
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
เคมีสิ่งแวดลอม
ทักษะทางสังคม

รวม

1-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
ทัก ษะการใช ค อมพิ ว เตอร แ ละเทคโนโลยี
09-000-001
สารสนเทศ
04-114-303 อุทกวิทยา
04-130-202 ปฏิบัติการหนวยทางสิ่งแวดลอม
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
04-130-204 สุขาภิบาลอาคาร
01-xxx-xxx เลือกกลุมวิชาบูรณาการ
รวม

เลือกกลุมวิชาภาษา
เลือกกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รวม
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0
0
0
x
0
3
0

3

2

2

3

2

2

5

3
3
3
3
x
20

3
3
2
3
x
หนวยกิต

0

6
6
5
6
x

หนวย
กิต

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาฤดูรอน

3
3
3
x
3
2
3
หนวยกิต

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
5

หนวย
กิต

ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

01-xxx-xxx
09-xxx-xxx

3
3
3
1
3
3
3
19

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
6
6
6
x
6
5
6

3
3
6

ทฤษฎี ปฏิบัติ

2
0

ทฤษฎี ปฏิบัติ
x
x
หนวยกิต

x
x

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
x
x

หนวย
กิต

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-302
04-130-301
04-130-302
04-130-303
04-130-305
04-130-306
04-xxx-xxx
04-xxx-xxx

การเตรี ย มความพร อ มฝ ก ประสบการณ
วิชาชีพ
วิศวกรรมน้ําเสีย
วิศวกรรมประปา
ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ก า ร ัด ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ท า ง
อุตสาหกรรม
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิชาชีพเลือก 2
วิชาชีพเลือก 3
รวม

0 -130-304 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4
04-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5
เขี ย นแบบและออกแบบสํ า หรับ วิศวกรรม
04-130-310
สิ่งแวดลอม
04-130-312 โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
04-130-313 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
xx-xxx-xxx
วิชาเลือกเสรี
รวม

0

2

1

3
3
3

3
3
3

0
0
0

6
6
6

3

3

0

6

3
3
1
20

2
x
x
หนวยกิต

3
x
x

5
x
x

3
3
3

3
x
x

0
x
x

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
6
x
x

3

2

3

5

2
1
3
18

1
1
x
หนวยกิต

3
0
x

5
2
x

หนวย
กิต

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูรอน
04-000-303
หรือ
04-000-304

1

หนวย
กิต

ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2

ฝกงาน หรือ ฝกงานตางประเทศ

3

26

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ศึกษา
ดวย
ตนเอง

ทฤษฎี ปฏิบัติ

ทฤษฎี ปฏิบัติ
0

40

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
0

รวม

หนวย
กิต

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
04-000-402
04-xxx-xxx
xx-xxx-xxx

ปญหาพิเศษจากสถานประก บการ
วิชาชีพเลือก 6
วิชาเลือกเสรี

รวม

3
3
3
9

หนวย
กิต

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
04-13 -401
04-xxx-xxx
04-130-404
04-xxx-xxx

3

การจัดการของเสียอันตราย
วิชาชีพเลือก 7
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิชาชีพเลือก 8

รวม

27

3
3
3
3
12

หนวยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ
0
x
x
หนวยกิต

6
x
x

ทฤษฎี ปฏิบัติ
3
x
1
x
หนวยกิต

0
x
6
x

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
3
x
x

ศึกษา
ดวย
ตนเอง
6
x
4
x

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
01-110-003 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
ความสําคัญและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิชามนุษยสัมพันธ พฤติกรรมของมนุษย มนุษยสัมพันธ
ในครอบครั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ตามพื้น ฐานวัฒ นธรรมไทย หลั ก ธรรมของศาสนากั บ มนุ ษ ย
สัมพันธ มนุษยสัมพันธในหนวยงานกับการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการทํางาน ผูนํากับมนุษย
สัมพันธ การติดตอสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ และการฝกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธที่ดี
Importance and theories related to human relations, human behavior, human
relations in families, human relations based on Thai culture, religious doctrine
in human relations, corporate human relations in work, work motivation,
leadership and human relations, communication and training for good human
relations
01-110-004

สังคมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
ความสํ า คั ญ ของสั ง คมกั บ สิ่ ง แวดล อ ม แนวคิ ด พื้ น ฐานทางนิ เ วศวิ ท ยากั บ การศึ ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มลพิษสิ่งแวดลอมและการควบคุม การวิเคราะหระบบ
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
Importance of society and environment, basic concepts in ecology, natural
resources and environment, environment pollution and control, system
analysis and assessment of impacts on environment for appropriate
environment management

01-110-012

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความเปนมาความสําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบยั่ งยื น แนวคิ ด และแนวปฏิบั ติ ของปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งเพื่ อนํ าไปสูก ารพัฒ นา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืนการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการแกไขปญหาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย กรณีตัวอยางเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบความสําเร็จ
Concepts of sufficiency economy philosophy and sustainable development,
application of the philosophy in dealing with social and economic problems
in Thailand, case study on successful sufficiency-economy activities in
Thailand
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01-110-013

สังคมกับการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Society with Thai Politics and Government
การเกิดขึ้น ของสังคม การกําเนิดรัฐ รูปแบบการปกครองของรัฐ อุดมการณทางการเมือง
สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง การปกครอง ระเบียบบริหารราชการแผนดิน
และปญหาสาระสําคัญทางการเมือง การปกครองไทย
The emergence of society, formation of state, forms of administration,
political ideology, political procedure, government regulations and political
crisis administration problems of Thailand

01-110-015

กฎหมายแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Law
วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน กฎหมาย
ประกันสังคมและกฎหมายแรงงานสัมพันธ
Concepts and evolution of labor law, the protection law, the employment
Compensation law, the social security law and the labor relation law

01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ
3(3-0-6)
Information and Academic Report Writing
สารสนเทศ รายงานทางวิ ช าการ แหล ง สารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศและบริ ก าร
สารสนเทศ การสืบคนและรวบรวมบรรณานุกรม การประเมิน การวิเคราะห การสังเคราะห
และการอางอิง การจัดทํารูปเลมรายงานทางวิชาการ
Information, academic report writing, information source, information service
and resource, information and bibliography retrieval, evaluating, analyzing,
synthesizing and citation, compilation of papers with academic report writing
standards
01-210-006 มนุษยกับปรัชญา
3(3-0-6)
Man and Philosophy
ความหมายของปรัชญา ขอบขายของปรัชญา ปญหาหลักและแนวคิดสําคัญทางปรัชญา
ความหมายของมนุ ษย คุณคาของชีวิตและการอยูรวมกัน มนุษยกับ จรรยาบรรณวิช าชีพ
มนุษยกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Concept and scope of philosophy, principle problems and key aspects of
philosophy, concept of man, values of life and being-in-the world with others,
man and professional code of ethics
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01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Logic in Daily Life
มนุษยกับเหตุผล การคิด การอางเหตุผล การอางเหตุผลนิรนัยกับการอางเหตุผลอุปนัยเหตุผล
วิบัติ ลักษณะของขออางเหตุผลที่ดี การประเมินและทดสอบขออางเหตุผลในชีวิตประจําวัน
Man and reason, thinking, argumentation, deductive and inductive
argumentation, fallacy, characteristics of sound argument, evaluation and
verification of an argumentum daily life
01-210-008 การใชเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Reasoning and Ethics
การคิด การอางเหตุผล การใชเหตุผลที่ใชในชีวิตประจําวัน จริยศาสตรและจริยธรรมทาง
ศาสนา การเรียนรูจริยธรรมและการพัฒนาจริยธรรม คานิยมทางจริยธรรมของสังคมไทย
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
Thinking, argumentation, everyday life reasoning, ethics and morals, learning
and development of ethics, ethical virtue in Thai society, and professional
code of ethics
01-210-013 วัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Culture
พื้นฐานวัฒนธรรม พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรม
ตางชาติที่มีตอวัฒนธรรมไทย ประเภทของวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษและ
สงเสริมวัฒนธรรมไทย การเผยแพรและสรางสรรควัฒนธรรมไทยและการพัฒนาวัฒนธรรมไทย
Cultural basics, Thai cultural evolution and change, foreign cultures
influencing Thai culture, types of culture, cultural capitals, Thai cultural
conservation and promotion, Thai cultural dissemination and creation and
Thai cultural development
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Communication 1
คําศัพท สํานวน ภาษาที่ใชในการบอกขอมูลเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจําวัน ความสนใจ
การสนทนาสั้นๆ ในสถานการณตางๆ การเขียนขอความสั้นๆ การฟงและอานขอความสั้นๆ
จากสื่อตางๆ เสริมสรางนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง การเสริมสรางนิสัยการเรียน
ภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
Vocabulary, expressions and language patterns for giving personal information,
routines and interests communicating with short conversations in various
situations, writing short statements, listening to and reading short and simple
texts, self-study using language software
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01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Communication 2
คําศัพท สํานวน ภาษาที่ใชในการเลาเรื่อง อธิบาย และใหเหตุผล การสนทนาอยางตอเนื่อง
ในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การเขียนบรรยายสั้นๆ การฟงและการอานเนื้อหา
ในเรื่องที่เกี่ยวของจากสื่อตางๆ การเสริมสรางนิสัยการเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเองโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป
Vocabulary, expressions and language patterns used in daily life for telling
stories, giving explanations and reasons, continuously exchanging of
information, writing of short and connected descriptions, listening to and
reading of longer texts, self-study using language software
01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
คํ า ศั พ ท สํ า นวนและโครงสร างภาษา การสนทนาตามสถานการณ ต างๆ ที่เ หมาะสมกั บ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
Vocabulary, expressions and language structures appropriately used in various
situations according to native speaker’s culture
01-310-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
หลั กการสื่อสาร ความรูพื้นฐานการใชภาษาไทย การฟงอยางมีวิจ ารณญาณ การอานจับ
ใจความและวิเคราะหความ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และการพูดในโอกาส
ตางๆ
Principles of communication, Thai language usage, critical listening, reading for
main ideas and analysis, writing for communication in daily life and speaking
on different occasions

01-310-006

การอานและการเขียนทางวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
หลั ก การอ า นเอกสารทางวิ ช าการ หลั ก การเขี ย นทางวิ ช าการ การอ า นและเขี ย นสรุ ป
สาระสําคัญ การศึกษาคนควา และการนําเสนอผลงานในรูปแบบวิชาการ
Principles of academic reading and writing, Reading and note taking,
information research and academic presentations
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01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
Writing for Careers
หลั กและศิ ล ปะในการเขี ย น ประเภทของการเขี ย น และการเขี ย นเพื่ อ นํา เสนอผลงานที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
Principles and arts of writing, types of writing and writing for professional
presentations
01-310-009

ศิลปะการพูด
3(2-2-5)
Arts of Speaking
หลักและศิลปะในการพูด การสนทนา การเจรจาตอรอง การพูดเพื่อนําเสนองาน การพูดในที่
ประชุมชน การพูดในสถานการณและโอกาสตางๆ
Principles and arts of speaking, conversation, negotiation and oral,
presentation public speaking in various situation and on various occasions

01-320-004

การอานภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Reading
การหาความหมายของเรื่องที่อาน คําศัพท สํานวนและขอความ กลวิธีการอาน การพัฒนา
ความสามารถการอานภาษาอังกฤษ
Finding meanings of words, expressions, and statements, Reading strategies,
development of reading abilities

01-320-006

ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(2-2-5)
English for Science and Technology
คํ า ศั พ ท สํ า นวน และโครงสรางภาษา การฟง พูด อานและเขีย น เพื่อ การสื่อสารใน
สถานการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Vocabulary, expressions and language structures, listening, speaking, reading
and writing based on environment, science and technology

01-320-007

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentations
คํา ศัพท สํ านวน โครงสร างภาษาในการนําเสนองานในแตละขั้นตอน การใชวจนภาษา
และอวจนภาษาการใชสื่อประกอบการนําเสนองาน การใชเลขภาพ การตั้งคําถามและการ
ตอบคําถามระหวางนําเสนองาน การเตรียมตัวของผูนําเสนองาน
Language use for presentation stages, verbal and non-verbal languages in
presentations, use of visual aids, describing fact and figures, discussion and
answering questions, and preparation for presentations
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01-320-008 การเขียนสําหรับชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Writing for Everyday Life
ประโยคชนิดตาง (ชนิดของประโยค) ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับยอหนา การเขียนยอหนาสั้นๆ
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัว การเขียนบรรยายกิจวัตรประจําวัน การกรอก
แบบฟอรม การเขียนจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับ การแนะนําตัวเอง การไป
เที่ ย วในวั น หยุ ด การเชิ ญ ชวน การตอบรับ หรือปฏิเสธการเชิญ ชวน และการจองห องพัก
โรงแรม
Different types of sentences, basic knowledge of paragraph, short paragraph
writing of personal information of oneself, friends, or family members, writing
about daily activities, form filling, letters and electronic mails about self
introduction, invitations, accepting and refusing invitations and hotel
reservation
01-330-001

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Basic Chinese
การใช อักษรโรมั น กํ า กั บ เสีย ง การเขีย นตัว อักษรจีน โดยใชมาตรฐานเดีย วกับ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน การฟงพูด อานและเขียนตัวเลข คําศัพทและประโยคที่ใชบอยในชีวิตประจําวัน
Roman phonetic symbols for pronunciation, basic calligraphy, basic listening,
speaking, reading and writing number, words and sentences frequently used in
everyday life

01-330-007

สนทนาภาษาญี่ปุนเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Japanese Conversation
บทสนทนาภาษาญี่ปุนในรูปแบบตางๆ โดยอาศัยสถานการณจําลองจากสถานการณจริงที่
ผูเรียนจะตองพบในชีวิตประจําวัน โดยฝกฝนใหสามารถใชไดอยางคลองแคลว เมื่อชํานาญขึ้น
สามารถนําคําศัพทที่เกี่ยวของอื่นๆ มาประกอบเพื่อขยายขอบเขตของบทสนทนาใหกวาง
ตอไป
Various types of Japanese conversation in daily life, situational conversation
practice with focus on fluency and relevant vocabulary use and further
extension of conversation
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01-341-001

ภาษาเขมรเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Khmer
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพทพื้น ฐาน โครงสรางไวยากรณ ประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเขมรเบื้องตน
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading
and writing basic Khmer

01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Bahasa
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพทพื้นฐาน โครงสรางไวยากรณ ประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาบาฮาซาเบื้องตน
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading
and writing basic Bahasa
01-343-001

ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพทพื้น ฐาน โครงสรางไวยากรณ ประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาพมาเบื้องตน
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading
and writing basic Burmese

01-344-001

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ระบบเสียง ตัวอักษร คําศัพทพื้น ฐาน โครงสรางไวยากรณ ประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเวียดนามเบื้องตน
Phonetic system, alphabets, basic vocabulary, grammatical structure,
sentences used in everyday life, practicing skills in listening, speaking, reading
and writing basic Vietnamese
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09-000-001 ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Computer and Information Technology Skills
ความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสํานักงาน ไดแก โปรแกรมประมวลผลคํา
การใชโปรแกรมตารางคํานวณ การใชโปรแกรมนําเสนอ การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสาร
สั ง คมออนไลน ได แ ก เครื อ ข า ยคอมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารข อ มู ล จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสแบบภายในและภายนอกองคกร การทองเครือขายอินเทอรเน็ต และความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับโลกออนไลน
Computing fundamentals, key application such as word processor (Microsoft
Word), Spreadsheets (Microsoft Excel), presentation (Microsoft PowerPoint)
living online such as computer network, communication technology,
electronic mail for inside and outside organization, internet explorer and
general knowledge about online living
09-111-050

คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
General Mathematics
เรขาคณิตวิเคราะห ฟงกชัน กราฟของฟงกชัน ฟงกชันผกผัน ฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันเลขชี้
กําลัง ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันกรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน ฟงกชันไฮเพอรโบลิก
ลิ มิ ต และความต อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ อนุ พั น ธข องฟ ง ก ชัน พี ช คณิ ต การประยุ ก ต ของอนุ พั น ธ
เบื้องตน ปริพันธและการประยุกตปริพันธเบื้องตน
Analytic Geometry, functions, graph of functions, inverse functions, algebraic
functions, exponential functions, logarithmic functions, trigonometry functions,
inverse trigonometry functions, hyperbolic functions, limits and continuity,
derivatives, derivatives of algebraic functions, introduction to applications of
derivatives, introduction to integral and applications of integrals

09-121-045

สถิติทั่วไป
3(3-0-6)
General Statistics
สถิติเชิงพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจง ตัวแปรสุม การสุมตัวอยาง การ
แจกแจงของตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานของประชากรกลุมเดียว และ
การทดสอบไคสแควร
Descriptive statistics, probability, random variable, probability distribution of
random variable, sampling, sampling distribution, estimation, hypothesis
testing of one population, Chi-squared test
35

09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Life and Environment
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ
มลพิษสิ่งแวดลอม และการจัดการสิ่งแวดลอม
Fundamental knowledge of organisms and environment, ecology, natural
resources and conservation, environmental pollutants and environmental
management
09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Biology and Sufficiency Economy
แนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมายและขอบเขตของชีววิทยา เศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งกั บ นิ เ วศวิ ท ยา ความหลากหลายทางชี ว ภาพ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม การดํารงชีวิตโดยใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
Concept and philosophy of sufficiency economy, definition and scope of
biology, community’s economy, sufficiency economy and ecosystem,
biodiversity, biotechnology, natural resources and conservation, environmental
pollutions, sufficiency economy for living
09-410-044 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology
ความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา วัสดุศาสตรเบื้องตน สิ่งแวดลอมและ
มลพิษทางสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีดานพลังงานทดแทน ดาราศาสตรและความกาวหนาทาง
อวกาศ
Definition of science and technology, acquisition of science knowledge ,
computer and information technology, production of electricity and electric
appliances, introduction to material science, environment and environmental
pollution, renewable energy technology, astronomy and advanced space
technology
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01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
กีฬาประเภทบุคคล เชน กรีฑา ลีลาศ กิจกรรมเขาจังหวะ ยูโด แบดมินตัน เปตอง วายน้ํา
และเทเบิ ล เทนนิ ส เป น ต น ความรู ทั่ ว ไปของกี ฬ าวิ ธี ก ารเล น และการแข ง ขั น กฎ กติ ก า
พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม
Individual Sports; for example, athletics, social dance, judo, badminton,
petanque, swimming, table tennis, etc.; general knowledge of sports, how
to play and competition, rules, and physical, mental, emotional and
social development
01-610-002 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
กีฬาประเภททีม เชน ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลยบอล ซอฟทบอล เปนตน
ความรูทั่วไปของกีฬา วิธีการเลนและการแขงขัน กฎ กติกา พัฒนาการดานรางกาย จิตใจ
อารมณ และสังคม
Team Sports e.g., soccer, indoor soccer, basketball, volleyball, softball;
general knowledge of sports, how to play them in competitions; rules; and
physical, mental, emotional and social development
01-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการแบบต า ง ๆ และเลื อ กกิ จ กรรม
นันทนาการที่เหมาะสม
General knowledge of recreation, types of recreational activities and selecting
appropriate recreational activities
01-610-005 การจัดและการบริหารคายพักแรม
3(3-0-6)
Camping Management
หลักการจัดและการบริหารคายพักแรม ประเภทของการจัดคายพักแรมและกิจกรรมคายพัก
แรม ภาวะผูนําในการจัดกิจกรรม และการประเมินผลการจัดการคายพักแรม
The principles of camping management, types of camping, leadership in
organizing activities and camping evaluation management

37

01-610-006 การฝกดวยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Weight Training for Health
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับองคประกอบของสุขภาพ การเสริมสรางสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ หลัก
และวิธีการฝกดวยน้ําหนัก เลือกโปรแกรมการฝกที่เหมาะสม
General knowledge of health factors, building up physical fitness for health,
principles and methods of weight training, selecting appropriate weight training
programming
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Social Dance for Health
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับองคประกอบของสุขภาพ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ประวัติ
ความเปนมาของลีลาศ ทักษะพื้นฐาน ประยุกตการลีลาศเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
General knowledge of health factors, building up physical fitness, history of
social dance, basic skills, applying social dance for good health
01-000-001

ทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
Social Skills
ความสําคัญของทักษะทางสังคม การพัฒนาสุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ
การเสริ ม สร า งมนุ ษยสั มพั น ธ การเป น ผูนําและผูตามที่ดี มารยาททางสังคม องคกรและ
การทํ า งานเป น ที ม การคิ ด และการแก ป ญ หา ความรั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและการ มี จิ ต
สาธารณะ ตลอดจนการสรางนิสัยในสถานประกอบการ
Importance of social skills, mental hygiene development and adjustment,
development of personality, how to create human relations, being good
leadership and followership, social manners, organization and teamwork,
thinking and problem solving, self-responsibility and having public
consciousness (public mind), including creating habits in workplace

01-010-001

วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัฒน
3(3-0-6)
Thai Life Style in Globalization
ประวัติศาสตรและสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน ศิลปวัฒนธรรมไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
อารยธรรมโลกกับวัฒนธรรมมวลชน บทบาทของศาสนาและคุณธรรมตอสังคมไทย แนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับใชวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน สังคมกับการเมืองการ
ปกครองไทย สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
History and society in globalization era, Thai art and culture in world
civilization changes and mass culture, roles of religions and morals on Thai
society, concepts of sufficient economy, adapting ways of life for sustainable
environment, society, politics and Thai government, rights and freedom of
Thai people
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01-010-009

ทักษะการเรียนรูสูความสําเร็จ
2(2-0-4)
Learning Skill for Success
การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเองและสมรรถนะแห ง ตน การกํ า กั บ ตนเอง การพั ฒ นาทั ก ษะสู
ความสําเร็จ : การเรียนและชีวิตการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Self-perception and self-efficacy, self-control, skill development for success,
and development of information technology and communication skills

01-010-010

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
ความหมายและความสําคัญ ของการพัฒ นาบุคลิกภาพ ทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ย วกับ การ
พัฒนาและการประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพดานการ
แตงกาย การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การคิดสรางสรรค มารยาททางสังคม ความฉลาดทาง
อารมณ การเสริมสรางมนุษยสัมพันธ ความเปนผูนําและผูตามที่ดี
Concepts and importance of personality development, psychological theories
of personality development and personality assessment, mental health and
adjustment, personality development in clothing, language for
communication, creativity, social etiquette, emotional quotient, human
relations, Leadership and followership

01-010-013

การพัฒนาชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Friendly Environment for Life Development
แนวคิดเกี่ยวกับการบูรณาการระบบสิ่งแวดลอมกับชีวิตประจําวัน สถานการณสิ่งแวดลอมที่มี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิต แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรูปแบบ
ชีวิตเพื่อสิ่งแวดลอมในอนาคต
Concepts on integration of environmental system to daily life, environmental
situation which impacts human living, friendly environmental practice and
forms of ways of life for better future environment

01-010-014 การควบคุมน้ําหนักและรูปรางเพื่อสุขภาพ
2(1-2-3 )
Weight Control and Body Shapes for Health
ดัชนีมวลกาย สมรรถภาพทางกาย ลักษณะรูปรางประเภทตางๆ อาหารเพื่อสุขภาพและการ
ควบคุมน้ําหนัก การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Body mass index, physical fitness, types of body shapes, healthy food and
weight control, exercise for health
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01-010-016 มนุษยกับวิถีชีวิตที่งดงาม
2(2-0-4)
Man and Decent Life
ความหมายของชี วิ ต ที่ ง ดงาม สิ่ ง ดี ที่ สุ ด ที่ เ ราควรแสวงหา ความงามในบุ ค คลต น แบบ
มหัศจรรยแหงการคิดเชิงบวก การคิดอยางมีวิจารณญาณ การจัดการความทุกข การฝกสติ
และการสรางจิตสาธารณะ
Meaning of decent life, summum bonum, the charming persons, miracles of
positive thinking, critical thinking, suffering management, “Mindfulness” training
and public minding
01-310-017 มองโลกผานวรรณกรรม
2(2-0-4)
Life seen through Literature
เนื้อหา รูปแบบ แนวคิดของวรรณกรรม การวิเคราะหโดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยา หลัก
ปรัชญาในวรรณกรรม ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับสังคม และภาพสะทอนของสังคม
จากวรรณกรรมไทย
Content, forms, concepts of literature, analysis by psychological theories
philosophy in literature relationship between literature and society as
reflected in Thai literature
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง
2(2-0-4)
Aesthetics of Thai Language in Songs
สุนทรียภาพของภาษาไทย โลกทัศน และภาพสังคมที่สะทอนจากบทเพลงไทย
Aesthetics in Thai language and perspective as reflected in Thai song.
04-000-301 การจัดการในองคกรอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
Industrial Organization Management
การจัดองคกรทางอุตสาหกรรม การตลาด เทคโนโลยีการผลิต การคํานวณตนทุน งบทาง
การเงิน การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การบริหาร
องคกร การบริหารทรัพยากรมนุษย การเปนผูประกอบการ การบริหารหวงโซอุปทาน และ
การบริหารโครงการ
Industrial organization, marketing, manufacturing technology, cost calculation,
financial statement, economical analysis, project feasibility study, organization
management, human resource management, entrepreneurship, supply chain
management and project management
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09-090-010

วิทยาศาสตรกับธรรมชาติ
2(2-0-4)
Science and Nature
ธรรมชาติและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีความสัมพันธระหวางองคประกอบ
ของธรรมชาติ ปรากฏการณทางธรรมชาติ การกระจายตัวและการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ
บริหารจัดการและการเลือกใชเทคโนโลยีที่เปนกอใหเกิดความสมดุลระหวางธรรมชาติกับ
วิทยาศาสตร
Nature and evolution of science and technology, relationship among natural
compositions, natural phenomenon, distribution and consumption of natural
resources, management and appropriate use of eco-technology

09-111-141

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 1
ฟ งก ชั น ลิ มิตและความตอเนื่อง การหาอนุพัน ธ รู ป แบบยังไมกํา หนด การประยุก ตของ
อนุ พั น ธ การหาปริ พั น ธ เทคนิ ค ของการหาปริ พั น ธ การประยุ ก ต ข องปริ พั น ธ จํ า กั ด เขต
พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ
Functions limits and continuity, differentiation, indeterminate forms,
applications of differentiation, integration, techniques of integration,
applications of definite integral, algebra of vectors in three - dimensional
space

09-111-142

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 2
วิชาบังคับกอน : 09–111–141 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09–111–141 Calculus for Engineering 1
พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของ
ฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชัน
คาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปรและการ
ประยุกต
Polar coordinates and parametric equations, vector - valued functions of one
variable, calculus of vector – valued functions of one variable, lines planes
and surfaces in three dimensional space, calculus of real – valued functions of
two variables and applications, calculus of real - valued functions of multiple
variables and applications
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09- 111-243 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers 3
วิชาบังคับกอน : 09–111–142 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09–111–142 Calculus for Engineering 2
สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต การหาปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบ
ปริพันธตามเสนเบื้องตน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจาย
อนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน
Introduction to differential equations and applications, numerical integration,
improper integration, introduction to line integrals, mathematical induction,
sequences and series of numbers, Taylor series expansions of elementary
functions
09-410-141

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers 1
เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร
การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล ความรอน
และการถายโอนความรอน คลื่นเสียง
Vector, force and motion, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid
mechanics, heat and heat transfer, and sound waves

09-410-142

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 1
วิชาบังคับกอน : 09-410-141 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1 หรือเรียนควบคูกัน
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1 or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล
ของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตรของไหล
ความรอนและการถายโอนความรอน คลื่นเสียง
Experiment on force and motions, momentum and energy, particle system,
mechanical properties of matter, rigid body motion, oscillatory motion, fluid
mechanics, heat and heat transfer, and sound waves
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09-410-143

ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers 2
วิชาบังคับกอน : 09-410-141 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-141 Physics for Engineers 1
ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟา ไฟฟากระแสตรง ไฟฟากระแสสลับ คลื่น แมเหล็กไฟฟา ทัศน
ศาสตรและฟสิกสยุคใหม
Statics, electromagnetics, direct current, alternative current, electromagnetic
wave, optics, and modern physics

09-410-144

ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
1(0-3-1)
Physics Laboratory for Engineers 2
วิชาบังคับกอน : 09-410-143 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 หรือเรียนควบคูกัน และ
09-410-142 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
Pre-requisite : 09-410-143 Physics for Engineers 2 or concurrent
enrollment and 09-410-142 Physics Laboratory for Engineers 1
ปฏิ บั ติการเกี่ ย วกั บ ไฟฟาสถิต แมเหล็ก-ไฟฟ า ไฟฟ า กระแสตรง ไฟฟ า กระแสสลั บ คลื่ น
แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรและฟสิกสยุคใหม
Experiment on statics, electromagnetics, direct current, alternative current,
electromagnetic wave, optics, and modern physics

09-210-121

เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้น ฐานของทฤษฎี อะตอม โครงสรางของอิเล็กตรอนในอะตอม สมบัติของธาตุตาม
ตารางพีริออดิก พันธะเคมี มวลสารสัมพันธ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของ
แกส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา จลนศาสตรเคมี ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ ธาตุทรานสิชัน
Atomic theory, electron structure in atom, properties of elements in periodic
table, chemical bond, stoichiometry, solution and colligative properties, gas
liquid and solid properties, chemical equilibrium, ion equilibrium in water and
kinetic chemistry, representative elements, non-metal, transition elements
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09-210-122

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
วิชาบังคับกอน: 09-210-121 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู
Prerequisite : 09-210-121 Chemistry for Engineers or concurrent
enrollment
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร สมบัติของธาตุและสารประกอบ มวล
สารสัมพันธ สารละลายและสมบัติคอลลิเกทีฟ สมบัติของแกส โครงสรางของผลึกสามัญบาง
ชนิด สมดุลเคมี ปฏิกิริยากรด เบส เกลือ จลนศาสตรเคมี
Experiment on scientific measurements, elements and compounds properties,
stoichiometry, solution and colligative properties, gas properties, crystalline
structure, chemical equilibrium, acid-base and salt reaction, kinetic chemistry

04-114-201

ชลศาสตร
3(3-0-6)
Hydraulics
วิชาบังคับกอน : 04-311-201 กลศาสตรวิศวกรรม
Pre-requisite : 04-311-201 Engineering Mechanics
คุณสมบัติของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตรของการไหล สมการตอเนื่อง สมการพลังงาน
ของการไหลแบบคงที่ โมเมนตั มและแรงเนื่ องจากการไหล การวิ เ คราะห มิติแ ละความ
คลายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไมไดในทอ การไหลในทางน้ําเปดการวัดคาตาง ๆ
จากการไหล การไหลไมคงที่ของของไหล
Properties of fluids, static, dynamics and kinematics of fluid flow, energy
equation in a steady flow; momentum and dynamic forces in fluid flow,
similitude and dimensional analysis, flow of incompressible fluid in pipes,
open-channel flow, fluid flow measurements, unsteady flow problems

04-114-303

อุทกวิทยา
3(3-0-6)
Hydrology
วิชาบังคับกอน : 04-114-201 ชลศาสตร
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulic
วงจรอุทกวิ ทยา ภู มิอากาศ น้ํา จากอากาศ การระเหยและการคายน้ํา การดัก การซึ ม
น้ําทา น้ําใตดิน การไหลหลาก การวิเคราะหทางสถิติและความถี่
Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and evapotranspiration, interception, infiltration, rainfall-runoff relationship, ground
water, flood, statistics and frequency analysis
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04-130-201 เคมีสิ่งแวดลอม
3(2-3-5)
Environmental Chemistry
วิชาบังคับกอน : 09-020-121 เคมีสําหรับวิศวกร
Pre-requisite : 09-020-121 Chemistry for Engineers
คุ ณ สมบั ติ ท างเคมี แ ละฟ สิ ก ส ของน้ํ า ดี แ ละน้ํ าเสี ย วิ ธี ก ารหาและประยุ กต ใ ช ข อ มู ล ทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การเก็บและการรักษาตัวอยาง การวิเคราะหน้ําทางหองปฏิบัติการ
การหาคาของแข็ง ออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
Chemical and physical characteristics of water and wastewater, methods for
determination and application of data to environmental engineering practice;
sample collection and preservation; laboratory analysis of water;
determinations of solids, DO, BOD, COD, nitrogen, phosphorus
04-130-202

ปฏิบัติการหนวยทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Unit Operations
วิชาบังคับกอน : 04-130-301 เคมีสิ่งแวดลอม
Pre-requisite : 04-130-301 Environmental Chemistry
การประยุ ก ต ใ ช ห น ว ยทางกายภาพในการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า และบํา บั ด น้ํ า เสีย ได แ ก
การผสม การสรางตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว การกรอง และการปรับใหเทา
การเติมอากาศ และการถายเทมวลสาร ไดแก การดูดซึม และดูดซับ
Application of physical unit operations in water and wastewater treatment as
mixing, coagulation, sedimentation, floatation, filtration and adjustment,
aeration and mass transfer as absorption and adsorption

04-311-202

กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ของไหลสถิต ไคเนแมติกสและไคเนติกสของอนุภาคและวัตถุแข็ง
เกร็ง กฎการเคลื่อนที่ ขอที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม
Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of
particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy,
impulse and momentum
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04-411-102

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การมองภาพฉาย การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกําหนดขนาด
และพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวย การเขียนภาพดวยมือและการสเก็ตภาพ แผนคลี่และ
ภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องตนโดยคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบและออกแบบ
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerances; sections, auxiliary views and development;
freehand and sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided
design drawing

04-610-101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Programming
แนวคิดและองคประกอบของคอมพิวเตอร อันตรกิริยาระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การ
ประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมและการเขีย น
โปรแกรมภาษาระดับสูง
Concepts and components of computer, hardware and software interaction,
electronic data processing concepts, program design and development
methodology and high-level language programming

04-720-201

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
โครงสราง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกตของกลุมวัสดุวิศวกรรม โลหะ
พลาสติก ยางมะตอย ไม คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย การทดสอบสมบัติตางๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษา
โครงสร า งมหภาคและจุล ภาคที่เกี่ย วของกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑโดยการใชวัสดุวิศวกรรม
Structures, properties, production process and applications of main groups of
engineering materials, metals, polymers, asphalt, wood, concrete and
composites, phase equilibrium diagrams and their interpretation, mechanical
properties and materials degradation

04-000-101

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
2(0-6-4)
Engineering Workshop
ฝ กปฏิ บั ติ งานเกี่ ย วกั บ งานพื้ น ฐานวิศวกรรมสาขาตางๆ ในหอ งปฏิบัติ การพื้น ฐานในทุ ก
ภาควิชา สรางเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานในอาชีพวิศวกรรม
Practice about basic engineering works from every engineering departments in
order to build up good attitude and perception in engineering professional
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04-130-310 เขียนแบบและออกแบบสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(2-3-5)
Drawing and Design for Environmental Engineering
พื้นฐานการออกแบบ และเขียนแบบสําหรับงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร การทําแบบระบบจายน้ํา กฎและมาตรฐานการติดตั้งระบบประปาในอาคาร
การออกแบบและเขียนแบบระบบงานทอในอาคาร การออกแบบและเขียนแบบระบบระบาย
น้ํา
Basic design concepts and basic drawing concepts for environmental
engineering by computer software, water distribution drawing, codes and
standards for plumbing installation, plumbing design, plumbing drawing,
drainage system design and drainage system drawing
04-130-312

โครงงานขนาดเล็กทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
2(1-3-5)
Environmental Engineering Mini Project
การออกแบบโครงการวิจัยขนาดเล็ก การทดลอง ทดสอบงานโครงงาน รายงานและสัมมนา
Designing of mini project research, experiments, project testing, reports and
seminar

04-411-101

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
Basic Engineering Training
ฝกปฏิบัติงานพื้นฐานเบื้องตนทางดานวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทั่วไป เครื่องมือวัด
เครื่ อ งมื อ ร า งแบบ ชิ้ น ส ว นเครื่ อ งจั ก รกล งานเครื่ องมื อ กล งานเชื่ อ ม งานกลึง งาน
ประกอบ งานไฟฟา ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณวิศวกร
Practices in basic engineering works, hand tools, instrumentation, drafting
tools, machine parts, machining, welding, lathe, work assembly, electrical
work, safety operation and ethics engineers

04-130-203 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
3(3-0-6)
Solid Waste Engineering
ลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชน การจัดเก็บและรวบรวมขยะมูลฝอย การขนถายและการ
ขนส งขยะมู ล ฝอย กระบวนการและการแปรรู ป ขยะมู ล ฝอย การฝ งกลบแบบสุข าภิ บ าล
Generation and characteristics of municipal solid wastes; handling at source;
collection; transfer and transport; processing and transformation; sanitary
landfill
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04-130-204

สุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
Building Sanitation
พื้นฐานของการสุขาภิบาล กฎหมายและขอบัญญัติ การออกแบบระบบทอประปา ระบบ
ท อ น้ํ า ร อ น ท อ น้ํ า ทิ้ ง ท อ น้ํ า โสโครก และท อ ระบายอากาศ ระบบป อ งกั น อั ค คี ภั ย
การระบายน้ําจากอาคาร การบําบัดน้ําเสีย และการจัดการขยะในอาคาร
Fundamentals of building sanitation, laws and regulations, cold water supply
system, hot water supply system, soil, waste and vent pipe systems, fire
protection system, site drainage, wastewater treatment and solid waste
management for individual building

04-130-301

วิศวกรรมน้ําเสีย
3(3-0-6)
Wastewater Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-130-202 ปฏิบัติการหนวยทางสิ่งแวดลอม
Pre-requisite : 04-130-202 Environmental Unit Operations
ลักษณะน้ําเสีย อัตราการไหลและการวัดอัตราการไหลของน้ําเสีย วัตถุประสงคในการบําบัด
น้ําเสียและมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง หลักการบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ ทางเคมีและทาง
ชีวภาพ รวมถึงการบําบัดตะกอนและการกําจัดตะกอน
Wastewater characteristics, wastewater flow rates and measurement,
wastewater treatment objectives and effluent standards, physical treatment,
chemical treatment, biological treatment and sludge treatment and disposal

04-130-302 วิศวกรรมประปา
3(3-0-6)
Water Supply Engineering
วิชาบังคับกอน : 04-130-202 ปฏิบัติการหนวยทางสิ่งแวดลอม
Pre-requisite : 04-130-202 Environmental Unit Operations
ความสํา คั ญ ของน้ํ าประปา ธรรมชาติ และแหลงน้ํา ปริมาณการใชน้ําประปาและความ
ตองการในการใชน้ําประปา แหลงน้ําดิบ คุณภาพของน้ําผิวดินและน้ําใตดินและมาตรฐาน
คุณภาพน้ําประปา กระบวนการในการผลิตน้ําประปา การเติมอากาศ การสรางและการรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรองและการกําจัดเชื้อโรค
Importance of water, nature and water sources, water demand and
requirements, raw water sources, surface and groundwater quality and
standards, water treatment processes, aeration, coagulation and flocculation,
sedimentation, filtration and disinfection
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04-130-303 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ
3(3-0-6)
Environmental System and Management
หลักการพื้นฐานของระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ ประเด็นสิ่งแวดลอมและการจัดลําดับ
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมและเกณฑในการกําหนดดัชนีสิ่งแวดลอม ระบบสารสนเทศ
สิ่งแวดลอม องคกรดานสิ่งแวดลอม การดําเนินการและการประเมินดานเศรษฐศาสตรใน
การควบคุมสิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาของระบบสิ่งแวดลอม
และการจัดการ
Concepts of environmental system and management issues and priorities,
standards and criteria setting, indication and indices, information systems,
organization, enforcement and economic aspects of environmental control,
EMS and ISO, monitoring; pollution prevention, case studies
04-130-304 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
Air Pollution Control
ชนิดของมลสารและประเภทของแหลงกําเนิดของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษ
ทางอากาศตอสุขภาพและสภาพแวดลอม อุตุนิยมวิทยาในการแพรกระจาย วิธีการควบคุม
การปลอยมลสารที่เปนอนุภาค และกาซ วิธีการเก็บตัวอยาง และการวิเคราะห กฎหมาย
และมาตรฐานการควบคุมมลภาวะทางอากาศ
Types of air pollutants and sources, effects on health and environment,
meteorological transport, principles of particulate and gaseous pollutant
control, sampling and analysis methods, laws and regulations
04-130-305

การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Safety Management
ธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม และความจําเปนในการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ การวางแผนสําหรับความปลอดภัย เชน การวางผังโรงงาน เครื่องปองกันเครื่องจักร
และการซ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก ร เป น ต น ความปลอดภั ย ในโรงงานที่ มี ค วามเสี่ ย งเฉพาะ
การจัดการของโปรแกรมความปลอดภัย การฝกอบรมดานความปลอดภัย กรณีศึกษาใน
การวิเคราะหการเกิดอุบัติเหตุ
Nature of accident in industry and need of accident prevention, planning for
safety such as plant layout, machine guarding and maintenance, etc, safety in
industry, management of safety program, safety training; case studies in
accident analysis
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04-130-306

ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(2-3-5)
Environmental Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-130-202 ปฏิบัติการหนวยทางสิ่งแวดลอม
Pre-requisite : 04-130-202 Environmental Unit Operations
การใชหองปฏิบัติการทดลอง และการศึกษาความสามารถในการบําบัดประปาและน้ําเสีย
กระบวนการสร า งตะกอน และการรวบรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง
กระบวนการบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยา การยอยสลายสลัดจ
Laboratory practice and determination of water supply and wastewater
treatment performance, coagulation and flocculation processes,
sedimentation, filtration, biological wastewater treatment processes, sludge
digestion

04-130-401

การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0-6)
Hazardous Waste Management
ชนิ ดและลั ก ษณะของของเสี ย อัน ตราย พิ ษวิท ยา กระบวนการบํ าบัดของเสีย อัน ตราย
การปรับตัวเสถียรและการทําใหแข็งตัว สถานที่ทําลายและการฝงกลบ สถานที่เก็บรักษา
Types and characteristics, environmental legislation, risk assessment and
management, handling and transportation, treatment processes: incineration,
stabilization and solidification, land disposal and site remediation

04-130-313

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
1(1-0-2)
Environmental Engineering Pre-Project
การเตรี ย มงานและวางโครงการ กํ า หนดเป า หมาย และจุ ด ประสงค ข องโครงการ
การวางแผนดําเนินงาน ตลอดจนจัดหาวัสดุและอุปกรณ การนําเสนอโครงการ
Preparation of a proposal report showing objectives, concepts, methodology,
work schedule and budgetary for a selected project in the field of civil
engineering

04-130-404 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(1-6-4)
Environmental Engineering Project
วิชาบังคับกอน : 04-130-313 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Pre-requisite : 04-130-313 Enviromental Engineering Pre-Project
การวางแผนการทํ า งาน การเขี ย นโครงงานต อ เนื่ อ ง ความเป น มาของป ญ หา และ
การกําหนดจุดประสงค การตั้งแนวความคิดในการแกปญหาตลอดจนผลที่ไดรับ การศึกษา
คนควาทฤษฎี และขอมูลสําหรับใชทําโครงการ การนําเสนอและสรุปผลโครงการ
Work plan; ongoing project writing; state of problems and define the
objectives; set the conceptual framework; literature reviews and information
for project; presentation and summary of the project
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04-110-201

ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials 1
วิชาบังคับกอน : 04-311-202 กลศาสตรวิศวกรรม
Pre-requisite : 04-311-202 Engineering Mechanics
ลักษณะของแรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครีย ด แรงตาม
แนวแกน แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนในคาน การโกงตัวของคาน หนวย
ความเคนประสมและวงกลมของมอร การโกงเดาะของเสาและเกณฑการวิบัติ
Forces and stresses, stresses and strains relationship, stresses in beams, shear
force and bending moment diagrams, deflection of beams, torsion, buckling of
columns, Mohr’s circle and combined stresses, failure criterion

04-111-202

ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
Soil Mechanics
วิชาบังคับกอน : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 หรือเรียนควบคูกัน
Pre-requisite : 04-110-201 Strength of Materials 1 or concurrent
enrollment
การกําเนิดดิน คุณสมบัติพื้นฐานและการจําแนกชนิดของดิน การบดอัด การไหล และการซึม
ผานของน้ําในดิน หลักการของหนวยแรงประสิทธิผลภายในมวลดิน การกระจายตัวของ
หน ว ยแรง การยุ บ อั ด ตั ว ของดิ น กํ า ลัง รั บ แรงเฉื อนของดิ น ทฤษฎี แรงดั น ดา นข า ง
เสถียรภาพของคันดินและกําลังรับแรงแบกทาน
Soil Formation, index properties and classification of soil, compaction,
permaeability of soil and seepage problems, principles of effective stresses
within a soil mass, stress distribution, compressibility of soil, shear strength of
soil, earth pressure theory, slope stability, bearing capacity

04-111-303

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
Soil Mechanics Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-111-202 ปฐพีกลศาสตร หรือเรียนควบคูกัน
Pre-requisite : 04-111-202 Soil Mechanics or concurrent enrollment
การเจาะสํารวจและเก็บตัวอยางดินในสนาม การทดสอบคาพิกัดอัตเตอรเบอรกของดิน
การหาขนาดคละและการจําแนกดินเม็ดหยาบ ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน การหาขนาด
ของดิ น เม็ ดละเอี ย ด การบดอัด ดิน การหาคาคาลิฟอรเ นีย แบริงเรโช การหาค า ความ
หนาแนนของดินในสนาม การซึมผานของน้ําในดิน การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบ
แรงอัดแบบไมถูกจํากัด การทดสอบแรงอัดสามแกน การทดสอบเวนเชียรและการทดสอบ
การอัดตัวคายน้ําของดิน
Soil boring and soil sampling, atterberg limits, sieve analysis and soil
classification, specific gravity of soil, hydrometer test, compaction test,
California bearing ratio test, field density test, permeability test, direct shear
test, unconfined compression test, tri-axial test, vane shear test and
consolidation test
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04-114-302

ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
Hydraulic Laboratory
วิชาบังคับกอน : 04-114-201 ชลศาสตร หรือเรียนควบคูกัน
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulic or concurrent enrollment
ของไหลสถิต การไหลผานรูร ะบายขนาดเล็กและฝายสันคม พลังงานโมเมนตัม การไหล
ในทอ การสูญเสียหัวความดันในทอ การไหลในทางน้ําเปด เครื่องจักรกลทางชลศาสตร
Experimental works including presentation and analysis of results on fluid
properties, fluid statics, energy equation, momentum equation, energy loss in
pipe, flow measurement in pipe, flow measurements in open channel,
hydraulic jump, hydraulic machines

04-121-201

การสํารวจ
3(2-3-5)
Surveying
ความรูเบื้องตนของการสํารวจ ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสํารวจ การวัดระยะ
การระดับ หลักการและการประยุกตใชกลองวัดมุม การวัดมุมและทิศทาง การปรับแก
ขอมูล การสามเหลี่ยม การหาแอซิมัธ ระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบ การระดับพิเศษ
เสนชั้นความสูง การสํารวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศและตองออกฝกภาคสนามอยาง
ตอเนื่องไมนอยกวา 80 ชั่วโมง
Basic knowledge of surveying, errors and classes of surveying projects,
distance measurement, leveling, principles and application of theodolites,
angle and direction measurement, data adjustment, triangulation,
determination of azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise
leveling, leveling, contouring, topographic survey and plotting, 80 hours on
survey field practice

04-130-307 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย
3(2-3-5)
Wastewater Engineering Design
วิชาบังคับกอน : 04-130-301 วิศวกรรมน้ําเสีย
Pre-requisite : 04-130-301 Wastewater Engineering
การออกแบบระบบท อ น้ํ า ทิ้ ง แบบรวมและแบบแยก ป ม และสถานี สูบ น้ํ า การออกแบบ
อุปกรณในการบําบัดน้ําเสียทางกาย ทางเคมี และทางชีววิทยา การกําจัดสลัดจ
Design of combined and separated sewer; pump and pumping stations; design
of facilities for physical, chemical and biological treatment of wastewater;
sludge disposal
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04-130-308 การออกแบบงานประปา
3(2-3-5)
Water Works Design
วิชาบังคับกอน : 04-130-302 วิศวกรรมการประปา
Pre-requisite : 04-130-302 Water Supply Engineering
การประมาณความตองการในการใชน้ําประปา การออกแบบการนําเขาของน้ําดิบและสถานี
สูบน้ํา หนวยการกวนชาและกวนเร็ว หนวยการตะตะกอน หนวยการกรอง หนวยการกําจัด
เชื้อโรค การออกแบบระบบการจายน้ําประปา
Water demand estimation, design of raw water intake and pumping station,
rapid and slow mixing unit, sedimentation unit, filtration unit, disinfection unit,
design of distribution system
04-130-309 กระบวนการหนวยทางสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Unit Processes
วิชาบังคับกอน: 04-130-306 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Pre-requisite : 04-130-306 Environmental Engineering Laboratory
หลั ก การพื้ น ฐานของการวิ เ คราะห ก ระบวนการ ลั ก ษณะเชิ ง ชลศาสตร ข องถั ง ปฏิ ก รณ
ถังปฏิกรณแบบไหลตามกัน และถังปฏิกรณแบบไหลตอเนื่อง ประยุกตกระบวนการทางเคมี
และชี ว วิ ท ยาในการบํ า บั ด น้ํ า และน้ํ า เสี ย การทํ า ให เ ป น กลาง การตกผลึ ก ไอออน
การแลกเปลี่ย นไอออน และการฆาเชื้อโรคจุล นศาสตรของระบบชีว เคมี แบบจําลองถัง
ปฏิกรณ แบบชีวเคมี ระบบการเติบโตแบบแขวนลอยและแบบเกาะติด
Fundamentals of process analysis, reactors, plug flow and continuous stirred
tank reactors, chemical and biological unit processes in water and wastewater
treatment, neutralization, ion exchange disinfection and biological suspended
– growth and attached – growth treatment system, kinetics
04-130-311 สัมมนา
1(0-2-3)
Seminar
สัมมนาเรื่องที่นาสนใจทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม นักศึกษาอาจนําผลงานโครงงานของ
นักศึกษาเองมาสัมมนาก็ได
Interesting topics in environmental engineering area; student’s project
presentation
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04-130-402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
หลักในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กระบวนการและวิธีการในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม การประเมินดานทรัพยากรกายภาพ แหลงนิเวศวิทยา คุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย คุณภาพชีวิตและกรณีศึกษา การวางมาตรการในการแกไขและปองกัน รวมทั้ง
การวางแผนติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอม
Concepts of impact assessment and methodology, assessments of physical
resources, ecological resources, human use values and quality of life values,
prevention and mitigation measures, monitoring plan, case studies
04-130-403

หัวขอเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Selected Topics in Environmental Engineering
เรียนรูถึงพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โดยจะทําการเลือกหัวขอที่นาสนใจ
ในแตละภาคการศึกษา
Study on the development in new environmental engineering, the selection
will be interesting topics in each semester

04-130-405

การควบคุมเสียงและระบบสั่นสะเทือน
3(3-0-6)
Noise and Vibration Control
พฤติกรรมของคลื่นเสียง อุปกรณในการวัด กฎเกณฑในการวัด ผลกระทบของเสียงและ
การสั่นสะเทือนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม การใชวัสดุปองกันเสียงสะทอนและเครื่องกีดกัน
กฎหมายและขอบังคับในการควบคุมเสียง และการสั่นสะเทือน
Principles of sound waves, instrumentation, measurement, impact of noise
and vibration on human health and environment, laws and regulations, use of
acoustic materials and barriers

04-130-406 วิศวกรรมนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecological Engineering
หลักการทางนิเวศวิทยา และการนําหลักการทางนิเวศวิทยามาประยุกตใชทางดานวิศวกรรม
การทําฟารมแบบผสมผสาน การนําน้ําทิ้งจากโรงงาน วิศวกรรมทําปุย และนํากาซชีวภาพ
มาใชประโยชน
Fundamentals of ecology, application of ecological engineering concepts to
use in integrated farming, the useful of industrial wastewater, composting and
biogas
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04-130-407

กระบวนการหนวยทางชีววิทยา
3(3-0-6)
Biological Unit Processes
วิชาบังคับกอน: 04-130-306 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Pre-requisite : 04-130-306 Environmental Engineering Laboratory
กระบวนการทางชีววิทยาในการบําบัดน้ําเสีย ในเรื่องของระบบวิศวกรรมของถังปฏิกิริยา
คาจลนศาสตรของระบบชีวเคมี และแบบจําลองของถังปฏิกิริยาในอุดมคติ การควบคุม
ปจจัยสําหรับการบําบัดดวยการเจริญเติบโตทางชีววิทยาแบบแขวนลอยและเกาะติดผิว
Fundamentals of biological unit processes in wastewater treatment; reactor
engineering, kinetics of biochemical system, modeling of biological reactor,
control parameters for biological suspended and attached growth treatments

04-130-408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Health Engineering
ลักษณะของการอนามัยในทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักวิทยาโรคระบาดที่เนนเปนพิเศษ
ดานสิ่งแวดลอมในชุมชนและในการอาชีพ มาตรฐานอนามัยสิ่งแวดลอมและความจําเปนที่
ตองมี การประยุกตหลักทางวิศวกรรมในการปองกันทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม
Principles of environmental health engineering, community and occupational
environments, environmental health standards and requirement, health risk
assessment, application of engineering principles in environmental health
protection, safety and emergency response
04-130-409 การจัดการคุณภาพน้ํา
3(3-0-6)
Water Quality Management
วั ฏ จั ก รของน้ํ า การใช ป ระโยชน แ ละเกณฑ คุ ณ ภาพน้ํ า การศึ ก ษารายละเอี ย ดของ
พารามิเตอร คุณภาพน้ํา มลภาวะทางน้ํา การประยุกตแบบจําลองคุณภาพน้ําในแมน้ํา
ปากแมน้ํา และทะเลสาป การวิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ํา วิธีการจัดการของการควบคุม
คุณภาพน้ํา การจัดการและการประเมินทางเศรษฐศาสตร
Water cycle, water use and water standards, the details of water quality
parameters, water pollution, application of modeling water quality in rives,
river delta and lake, water quality analysis, water quality control,
management and economic assessment
04-130-410 การควบคุมมลพิษน้ําจากอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Water Pollution Control
กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและลักษณะของน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย กฎหมายและขอกําหนด
Production processes of major industries and their wastewater characteristics;
wastewater minimization and clean technology, treatment technology, laws
and regulations
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04-130-411

กฎหมายสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Law
กฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
ระเบี ย บและพระราชกฤษฎี ก าสิ่ ง แวดล อ ม พระราชบั ญ ญั ติ อ นามั ย สิ่ ง แวดล อ ม การ
ดําเนินการและบทลงโทษ กฎหมายและระเบียบตางประเทศที่เกี่ยวของ
Environmental Laws and Standards, Factory Acts, Hazardous Substances Acts,
Environmental Regulations and Decrees, Public Health Acts, Implementation
and Enforcement, Related International laws and regulations

04-130-412

สิ่งแวดลอมและพลังงาน
3(3-0-6)
Environmental and Energy
แหลงพลังงานและการใชประโยชน พลังงานจากฟอสซิล ผลกระทบสิ่งแวดลอมของเหมืองแร
และกระบวนการน้ํามันเชื้อเพลิง มลภาวะอากาศจากภาวะเรือนกระจก และโลกรอนจาก
การใชน้ํามันเชื้อเพลิง การอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก การควบคุม
พลังงานน้ําและผลกระทบและการนําเขาของพลังงาน ทางเลือกจากพลังงานที่ไมใชฟอสซิล
เชน พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
Energy resources and utilization, fossil-based energy, environmental impact of
mining and fuel processing, air pollution greenhouse gas, and global warming
from fuel utilization, energy conservation and renewable energy technologies,
hydro energy harnessing and its environmental impact and mitigation, other
non-fossil fuel options: biomass, solar, and wind energy

04-130-413

ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Biological for Environmental Engineering
เซลลและโครงสร าง ทฤษฎี ของแบคทีเรีย วิธีการเก็บ และหาแบคทีเรียในน้ําและน้ํา เสี ย
หนาที่ของเอนไซมที่เกี่ยวของกับความสมดุล และสารอินทรีย การยอยสลายสารประกอบ
อิ น ทรี ย พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พลั ง งาน ห ว งโซ อ าหาร ผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละป จ จั ย การยั บ ยั้ ง
หลั กพื้ น ฐานของนิ เ วศวิ ทยา การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตที่อยูในสิ่งแวดลอมของการบําบั ด
น้ําเสีย
Cell and its structure, principles of bacteriology, methods of collection and
bacteriological examination of water and wastewater, actions of enzymes as
related to stabilization of organic matter, biodegradation of organic
compounds, fundamental concepts related to energy, food chain, productivity
and limiting factors, basic concept of ecology, biota dynamics in wastewater
treatment environments
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04-000-302 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ ความสําคัญของ
การฝกประสบการณวิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ
หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม กฎหมายแรงงาน การประกั น สัง คม กิจ กรรม 5 ส ระบบมาตรฐาน
การประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การเขี ย นรายงาน การนํ า เสนอผลงาน ทั ก ษะการวางแผน ทั ก ษะการวิ เ คราะห ทั ก ษะ
การแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคนขอมูล
Basic knowledge in method and process of Professional Experience, principles
of professtional experience application letter writing, how to select working
places, how to achieve a job interview, organizational culture, personality
development, professional ethics, virtue and morality, labor law, social
security, 5S activities, quality assurance and safety standards, English for
communication, report writing, presentation, planning skills, analysis skills,
facing problem solving and decision making skills, general knowledge of
information technology and IT law, and information retrieval
หมายเหตุ : การประเมินผลเปน S และ U
04-000-401

สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับกอน : 04-000-302 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Pre-requisite: 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ ในตําแหนง
ตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 16
สั ป ดาห ปฏิ บั ติ ตนตามระเบี ย บการบริ ห ารงานบุค คลของสถานประกอบการในระหวา ง
ปฏิ บั ติ ง าน มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบแน น อนและรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย างเต็ม ความสามารถ มี ผูนิ เ ทศงาน การติด ตามและการประเมิน ผล
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนา
ตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ กอนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a full-time employee with same graduate and properly
ability, required at least 16 week under assigned job supervisor who will
advise the student during the entire period of the training, certain
responsibility the training will be also advised, followed up, and evaluated
systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist students to gain
direct experiences, realize their capacity, develop themselves and realize
working experiences before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเปน S และ U
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04-000-403

สหกิจศึกษาตางประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
วิชาบังคับกอน : 04-000-302 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Pre-requisite: 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่งเปนพนักงานของสถานประกอบการ ในตําแหนง
ตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรูความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 16
สัปดาห โดยตองเปนการปฏิบัติงานในตางประเทศไมนอยกวา 12 สัปดาห ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบ
แนนอนและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ
มีผูนิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลา
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการตางประเทศ กอนสําเร็จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the
relevant field as a full-time employee with same graduate and properly
ability, required at least 16 week. Under assigned job supervisor who will
advise the student during the entire period of the training, certain
responsibility. The training will be also advised, followed up, and evaluated
systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist students to gain
direct experiences, realize their capacity, develop themselves and realize
working experiences before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเปน S และ U

04-000-303

ฝกงาน
3(0-40-0)
Job Training
วิชาบังคับกอน : 04-000-302 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Pre-requisite: 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝ กปฏิ บั ติ งานจริ งในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐ วิ ส าหกิจ หรื อรัฐ บาล ทางด านที่
เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห
ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณจากการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise
or government organization for at least 8 weeks to realize working experience
before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเปน S และ U
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04-000-303

ฝกงานตางประเทศ
3(0-40-0)
International Job Training
วิชาบังคับกอน : 04-000-302 การเตรียมความพรอมฝกประสบการณวิชาชีพ
Pre-requisite: 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ในตางประเทศ
ทางดานที่เ กี่ย วของกับสาขาวิชาของนักศึกษาอยางเปนระบบ เปนระยะเวลาไมนอยกวา
8 สัปดาห ทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณจากการทํางานตางประเทศกอนสําเร็จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise
or government organization in foreign country for at least 8 weeks to realize
working experiences in foreign country before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเปน S และ U

04-000-402 ปญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับกอน : 04-000-303 ฝกงาน
Pre-requisite : 04-000-303 On the Job Trainging
นําโจทยปญหาที่ไดจากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ที่นักศึกษาได
ออกทํ า การฝ ก งาน นํ า มาศึก ษา วิเ คราะห โดยใช ค วามรู จ ากวิ ช าชีพ มาทํ า การประยุ ก ต
แกปญหา และจัดทําตามรูปแบบของโครงการ โดยมีอาจารยผูเชี่ยวชาญในสาขาคอยแนะนํา
และเปนที่ปรึกษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise or
government organization for detailed study, analysis, and/or research on any
special issue that student adopts from direct experience after individual
training by applying professional knowledge to solve the problems and
complete the project, advised by a professor or an expert in its relevant field
หมายเหตุ : การประเมินผลเปน S และ U
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3.2.2 อาจารยประจํา

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

2

3

นายประกาศ ทองประไพ

นายปติศานต กร้ํามาตร

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

Ph.D. (Civil Engineering)

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
4

นางรําพึง ชัยหลีเจริญ

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

5

นายถาวร ธีรเวชญาณ

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

Ph.D. (Technology
Management)
M.Sc. (Civil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

6

นายมาโนช รุจภิ ากร

อาจารย

D.Eng. (Civil Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
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สําเร็จจาก

จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา
Technological
University of
The Philippines
University of
Southwestern
Louisiana, USA
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
University of
Detroit Mercy,
USA
มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

ปที่
จบ

2561

นายไพฑูรย กิติสุนทร

คุณวุฒิ – สาขาวิชาเอก
(ป.เอก – ป.โท)

2560

1

ตําแหนง
วิชาการ

2559

ชื่อ - นามสกุล

2558

ลํา
ดับ

ภาระการสอน
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา

10

10

10

10

10

10

10

10

2539 10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2534 10

10

10

10

2537
2528
2524
2542
2526
2548

2527
2546
2527
2544
2530
2527
2546

2530

Ph.D. (Geotechnical
Engineering)
M.Eng. (Civil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

8

9

นางนิรชร นกแกว

นายสุธี ปยะพิพัฒน

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
10 นายสุคม ลิปเลิศ

11 นายพุทธพล ทองอินทรดํา

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

อาจารย

Dr.-Ing. (Civil Engineering)
M.Sc. (Civil Engineering
and Surveying)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

12 นายอมเรศ บกสุวรรณ

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ํา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

13 นายศุภกร ศิรพจนกุล

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงน้ํา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

14 นายประชุม คําพุฒ

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
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สําเร็จจาก

Asian Institute
of Technology
Asian Institute
of Technology
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
University
Hannover,
Germany
University
Hannover,
Germany
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

ปที่
จบ

2561

นางสาวจินดารัตน มณีเจริญ ผูชวย
ศาสตรา
จารย

คุณวุฒิ – สาขาวิชาเอก
(ป.เอก – ป.โท)

2560

ตําแหนง
วิชาการ

2559

7

ชื่อ - นามสกุล

2558

ลํา
ดับ

ภาระการสอน
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2556
2540
2535
2539
2534
2552
2538
2550
2535
2553
2548
2542
2547
2542
2547
2541
2545
2540

D.Eng. (Civil Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

16 นายสุรชัย โกเมนธรรม
โสภณ

ผูชวย
ศาสตรา
จารย

M.Sc. (Mining Engineering)

วศ.บ. (เหมืองแร)
17 นายศุภสิทธิ พงศศิวะสถิต

อาจารย

Ph.D. (Civil Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

18 นายจตุพล ตั้งประกาศิต

อาจารย

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

19 นางหมิง จิ๋ง

อาจารย

D.Eng. (Civil Engineering)
M.Sc. (Civil Engineering)

B.Sc. (Civil Engineering)
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สําเร็จจาก

University
Hannover,
Germany
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
South Dakota
School of Mines
& Technology,
USA
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
Saga University,
Japan
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
Tianjin
University,
Tianjin, China
University of
Science and
Technology,
Shandong,China
University of
Science and
Technology,
Shandong,China

ปที่
จบ

2561

อาจารย

คุณวุฒิ – สาขาวิชาเอก
(ป.เอก – ป.โท)

2558

15 นายวีระศักดิ์ ละอองจันทร

ตําแหนง
วิชาการ

2558

ชื่อ - นามสกุล

2558

ลํา
ดับ

ภาระการสอน
ชม./สัปดาห/ปการศึกษา

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2550
2543
2541
2531

2525
2555
2544
2539
2551
2542
2536
2549
2543

2540

3.2.3 อาจารยพิเศษ

ลํา
ชื่อ-สกุล
ดับ
1 นายอนวัช ฉวีสุข
2 นางอาทิตยา ภานุวัฒนวนิชย

ตําแหนงวิชาการ

คุณวุฒิ - สาขาวิชาเอก

-

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
D.Eng(Environmental
Engineering)

หนวยงาน
บ. วี กรุปเอ็นจิเนียร จํากัด
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรไดกําหนด
รายวิชาการเตรียมสหกิจศึกษา รายวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สําหรับ ผูมีวุฒิ ม.6 และปวช.
ซึ่งรายวิชาเหลานี้จัดอยูในกลุมเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ นอกจากนี้สําหรับผูที่ตองการเพิ่มเติมในสวน
ของการทํางานเปนกลุม เนนการทํางานเปนระบบ ในหลักสูตรจึงเพิ่มแผนการเรียนใหเลือกอีกแนวทางหนึ่ง คือ
รายวิชาฝกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองเรียนควบคูกับรายวิชากรณีศึกษาทางดานวิชาชีพ ซึ่งจัดอยู
ในกลุมเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จากสถานประกอบการ และมีความเขาใจ
ในการเรียนรูทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บู ร ณาการความรู ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ นํ าไปแกป ญ หาทางธุ ร กิ จ โดยใช เ ทคโนโลยี เครื่ อ งมือ และ
เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมองคกรและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการ
ได
4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
เรียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4 และเรียนวิชา
ฝกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3 มีวุฒิ ม.6 และปวช.
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมและวิชาฝกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จัดเต็มเวลาใน 1
ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สามารถออกแบบทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม การสรางสรรคผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนใหมีการคนควาพัฒนา เพื่อการ
สรางสรรคผลงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม โดยมีผูเขารวม โครงการ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการ
สอบเพื่อประเมินผล ตามเวลาที่กําหนด
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5.1 คําอธิบายโดยยอ
โครงการมีการเสนอหัวขอที่นักศึกษาสนใจประกอบดวย จุดประสงค และขอบเขต วิธีการที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวขอ มีการคนควา วิเคราะห พัฒนาเพื่อการสรางสรรคดวยตนเองใหเสร็จ
ภายในเวลาที่กําหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีมคือทํางานรวมกับผูอื่นได สามารถใชภาษาเขียนและภาษาพูดสามารถ
การวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแกไขปญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ในปที่ 4 ของแผนการศึกษา
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม กอนในภาคการศึกษาที่ 2
ของปการศึกษาที่ 3 เพื่อเสนอหัวขอในรูปแบบที่นักศึกษาสนใจ มีการคนควา ทดลอง รวบรวม วิเคราะห
ขอมูล และการเขียนโครงการ จัดเตรียมอาจารยใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล จัดเตรียมกรรมการสอบกลุมละไม
นอยกวา 3 คน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทํา โดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอขั้นตอนการและวิธีการทํางาน
ของนักศึกษา มีกรรมการสอบกลุมละไมนอยกวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ดานทักษะความรู
- มี ค ว า ม รู ใ น ศ า ส ต ร ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติสามารถประยุกตใช
ศาสตร ดั ง กล า วอย า งเหมาะสมเพื่ อ การ
ประกอบอาชี พ หรื อ การศึ ก ษาต อ ใน
ระดับสูงขึ้นไปได
- มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ ง
สามารถพัฒนาองคความรูที่มีอยูใหสูงขึ้น
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
- สามารถมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค แ ละ
เลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- การเรีย นการสอนในภาคปฏิบัติใหสอดคลองกับ
กาเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
- การมอบหมายงานที่มีลักษณะใหมีการคนควาเพื่อ
จะสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง

- การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบ
วงจร การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงานคน
และเวลา
- การใชหนังสือ และสื่อการสอนเปนภาษาอังกฤษ
การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอในลักษณะ
- มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และ ปากเปลาประกอบสื่อในชั้นเรียน
ใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพท
ทางเทคนิค ในการติด ต อ สื่ อ สาร รวมถึ ง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
2. ดานภาวะผูนําและความรับผิดชอบ
- มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการ - การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบ
ทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการ
วงจร การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน
ทํางานเปนหมูคณะสามารถบริหารจัดการ และเวลา
การทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมี
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน
3. ดานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การสอดแทรกความรูถึ งผลกระทบของการขาด
- มีคุณธรรม จริยธรรม ทําหนาที่เปน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพที่มีตอ
พลเมืองดีที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง
สังคม ในบางรายวิชาที่เกี่ยวของ
ตอวิชาชีพและตอสังคมปฏิบัติตนภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตย
สุจริต และเสียสละ
4. ดานบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่องการแตงกาย บุคลิกภาพ การ
- มีสัมมาคารวะและรูจัดกาลเทศะ
เขาสังคม การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ
และการวางตัวที่ดีในการทํางาน ในบางรายวิชาที่
เกี่ยวของ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
หมวดศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีวินัยและตรงตอเวลา
2) มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
2) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึง การมีเมตตา กรุณา
และความเสียสละ
3) สอดแทรกความซื่อสัตยตอตนเอง และสังคม
4) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
5) เนนเรื่องการแตงกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) การขานชื่อ การใหคะแนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา
2) พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆอยางตอเนื่อง
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูดานศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) สามารถนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณและงานที่รับผิดชอบ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองคความรู
2) มอบหมายใหทํารายงาน
3) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ
2) พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
3) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
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3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา ( Problem Based Instruction)
2) ใหนักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง
3) มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญหา
2) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง
3) ประเมินจากการทดสอบ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2) มีภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถทํางานเปนทีมได
3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดเปนอยางดี
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) กําหนดการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนําและผูรายงาน
2) ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ
3) ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4) มอบหมายงานใหสัมภาษณบุคคลตาง ๆ
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยและนักศึกษา
2) พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
2) สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน วิเคราะหและนําเสนอได
4) สามารถเชื่อมองคความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สงเสริมใหเห็นความสําคัญ และฝกใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
2) มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตางๆและใหนักศึกษานําเสนอหนาชั้น
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3) การใชศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4) ฝกการนําเสนอผลงานโดยเนนความสําคัญของการใชภาษา และบุคลิกภาพ
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
2) สังเกตการปฏิบัติงาน
หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) เข า ใจแ ล ะซ าบซึ้ งใน วั ฒ น ธ รร มไท ย ต ระห นั ก ใ นคุ ณ ค า ข องร ะบบ คุ ณ ธ รร ม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ ขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
3) มีภ าวะความเปน ผู นํ าและผูตาม สามารถทํางานเปน หมูคณะ สามารถแกไข ขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) สามารถวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลกระทบจากการใช ค วามรู ท างวิ ศ วกรรม ต อ
บุคคล องคกร สังคม และสิ่งแวดลอม
5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึ งเข า ใจถึ ง บริ บ ททางสัง คมของวิ ช าชี พวิ ศวกรรม ในแตล ะสาขา ตั้ งแตอ ดีต จนถึ ง
ปจจุบัน
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การปฏิบัติตาม
กฎกติกาที่กําหนดหรือไดตกลงกันไว
2) มีการปลูกฝงความรับผิดชอบใหนักศึกษา โดยเริ่มตั้งแตการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การสง
งานตามกําหนดเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ฯ
3) การทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซื่อสัตย โดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น
4) นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกยองนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม และเสียสละ
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจาการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม เสริมหลักสูตร
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3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรูและความเขาในในทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดว ยวิธีที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช เครื่องมือ
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน งานจริงได
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองคความรู
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3) ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจําลอง
4) ใชวิธีการสอนแบบวิจัยเปนฐาน
5) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ผลการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา นั ก ศึ ก ษาต อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต า ง ๆ จากการสอน
เพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของ อยางเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรม หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
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5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) กรณีศึกษาทางการประยุกตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
2) มอบหมายงาน Project โดยใชหลักการวิจัย
3) การศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชั้นเรียน
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2) การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางภาษา สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ
ดังนี้
สถานการณตาง ๆ ในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมา สื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็น ในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว และ
สวนรวมพร อมทั้ งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุมรวมทั้งให ความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มองหมาย ทั้งงาน บุคคลและ
งานกลุ ม สามารถปรั บ ตัว และทํ างานรว มกั บ ผู อื่น ทั้ง ในฐานะผูนํ า และผู ตามไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับ
ผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณโดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ ดังนี้
1) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
2) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและเสวนางาน
ที่มอบหมายที่ใหคนควา
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3) ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) เพื่อฝกการยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
4) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.3 กลยุ ทธ การประเมิ น ผลการเรี ยนรูดา นทักษะความสัมพัน ธร ะหวา งบุค คล และความ
รับผิดชอบ โดยใชการประเมินดังนี้
1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณเปนผูนําและผูตามที่ดี
2) ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ พรอมบันทึกพฤติกรรมเปน
รายบุคคล
3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ไดเปนอยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกต ตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได อยางเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
5) สามารถใช เ ครื่ อ งมื อ การคํ า นวณ และเครื่ อ งมื อทางวิ ศ วกรรม เพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ใน
สาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิช าตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสมเรียนรูเทคนิค การประยุกต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากลายสถานการณที่สามารถประยุกตใชในหองปฏิบัติการ
2) ส ง เสริ ม การค น คว า เรี ย บเรี ย งข อ มู ล และนํ า เสนอให ผู อื่ น เข า ใจได ถู ก ต อ ง และให
ความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร และสถิติที่เกี่ยวของทางวิศวกรรมศาสตร
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปนระยะ
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6. ทักษะพิสัย
6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
1) มี ค วามสามารถในการใช อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรมศาสตร และการ
ประยุกตใช ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2) มี ทั ก ษะในการพั ฒ นาและดั ด แปลงใช อุ ป กรณ เครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การแก ป ญ หา
เฉพาะทาง เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดําเนินการ
3) มี ทั ก ษะในการร า งแบบสํ า หรั บ งานสาขาวิ ช าชี พ เฉพาะ และสามารถนํ า ไปสู
ภาคปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย
1) สาธิตการใชเครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ
2) มอบหมายงานตามใบฝกปฏิบัติ (Job Sheet)
3) เตรียมใบฝกปฏิบัติที่ตองใชความรูความสามารถเชิงทักษะ ในการแกปญหาทาง วิศวกรรม
4) ฝกทําการรางแบบสั่งงานจริงในสาขาวิชาชีพเฉพาะ
5) ฝกนักศึกษาใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม ระหวางการใชเครื่องมือและอุปกรณ โดยการบันทึกเปน
ระยะๆ
2) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
3) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต ร สู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ซื่อสัตย ขยัน อดทน มีวินัยและตรงตอเวลา
1.2 มีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ
1.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
2. ความรู
2.1 มีความรูและทักษะในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา
2.2 สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูดานศิลปวัฒนธรรมหรือศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.3 สามารถนําความรูมาปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณและงานที่รับผิดชอบ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 สามารถประมวลผล วิเคราะห และสรุปขอมูลความรู
3.2 สามารถจัดการความคิดได
3.3 สามารถประยุกตความรู และแกปญหาได
3.4 สามารถคิดสรางสรรคงานนวัตกรรม
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีมารยาททางสังคมและมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2 มีภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถทํางานเปนทีมได
4.3 สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดเปนอยางดี
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ
5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน วิเคราะหและนําเสนอได
5.4 สามารถเชื่อมองคความรูและมีทักษะในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
1. คุณธรรม
ระหวางบุคคล
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
การใชเทคโนโลยี
จริยธรรม
รายวิชา
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2
3 1 2 3 1
2 3 4 1 2 3 1
2 3 4















01-110-003 มนุษยสัมพันธ














01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา 





ที่ยั่งยืน











01-110-013 สังคมกับการเมืองการปกครองไทย













01-110-015 กฎหมายแรงงาน
01-210-001 สารนิเทศและการเขียนรายงานทาง

















วิชาการ















01-210-006 มนุษยกับปรัชญา














01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจําวัน















01-210-008 การใชเหตุผลและจริยธรรม












01-210-013 วัฒนธรรมไทย









01-310-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร








01-310-006 การอานและการเขียนทางวิชาการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
1. คุณธรรม
ระหวางบุคคล
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
การใชเทคโนโลยี
จริยธรรม
รายวิชา
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2
3 1 2 3 1
2 3 4 1 2 3 1
2 3 4










01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ










01-310-009 ศิลปะการพูด













01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1













01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2













01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ












01-320-004 การอานภาษาอังกฤษ
01-320-006 ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและ











เทคโนโลยี














01-320-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ










01-320-008 การเขียนสําหรับชีวิตประจําวัน











01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน

















01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุนเบื้องตน

















01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องตน

















01-342-001 ภาษาบาฮาซาเบื้องตน

















01-343-001 ภาษาพมาเบื้องตน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
1. คุณธรรม
ระหวางบุคคล
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
การใชเทคโนโลยี
จริยธรรม
รายวิชา
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2
3 1 2 3 1
2 3 4 1 2 3 1
2 3 4

















01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องตน













09-111-050 คณิตศาสตรทั่วไป
















09-121-045 สถิติทั่วไป
09-000-001 ทักษะการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
●   ●   ●  ●       ● ●
สารสนเทศ









09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม










09-311-052 ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง















09-410-044 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี













01-610-001 กีฬาประเภทบุคคล













01-610-002 กีฬาประเภททีม













01-610-003 นันทนาการ












01-610-005 การจัดและการบริหารคายพักแรม












01-610-006 การฝกดวยน้ําหนักเพื่อสุขภาพ












01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ)
● ความรับผิดชอบหลัก
O ความรับผิดชอบรอง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
1. คุณธรรม
ระหวางบุคคล
2. ความรู
3. ทักษะทางปญญา
การใชเทคโนโลยี
จริยธรรม
รายวิชา
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2
3 1 2 3 1
2 3 4 1 2 3 1
2 3 4





01-000-001 ทักษะทางสังคม







01-010-001 วิถีชีวิตสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน















01-010-009 ทักษะการเรียนรูสูความสําเร็จ











01-010-010 การพัฒนาบุคลิกภาพ
01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เปนมิตรกับ















สิ่งแวดลอม
01-010-014 การควบคุมน้ําหนักและรูปรางเพื่อ











สุขภาพ















01-010-016 มนุษยกับวิถีชีวิตที่งดงาม








01-310-017 มองโลกผานวรรณกรรม







01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทยในบทเพลง















04-000-301 การจัดการในองคกรอุตสาหกรรม












09-090-010 วิทยาศาสตรกับธรรมชาติ

หมวดวิชาเฉพาะ
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. เข า ใจ และซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนั ก ในคุ ณ ค า ของระบบคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2. มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
ขององคกรและสังคม
3. มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ตาม สามารถทํ างานเป น หมู คณะ สามารถแกไ ขขอ ขั ดแย ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร
สังคม และสิ่งแวดลอม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2. ความรู

1. มีความรูและความเขาใจในทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร เพื่อประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. สามารถวิ เ คราะห และแก ไขป ญ หา ดว ยวิธีที่ เหมาะสม รวมถึงการประยุ กตใชเครื่องมื อ
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน
5. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได

3. ทักษะทางปญญา
1. มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช ขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรู ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5. สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย สามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทย แล ะ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป นผู ริเ ริ่มแสดงประเด็น ในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรค ทั้งสว นตั วและ
สวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
4. รูจักบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และผู ต ามได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
2. มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
5. สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
6. ทักษะพิสัย
1. มีความสามารถในการใชอุปกรณ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร และการประยุกตใช
ไดอยางถูกตองและปลอดภัย
2. มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใชอุปกรณ เครื่องมือ สําหรับการแกปญหาเฉพาะทาง
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดําเนินการ
3. มีทักษะในการรางแบบสําหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนําไปสูภาคปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

1 คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
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09-111-141
09-111-142
09-111-243
09-210-121
09-210-122
09-410-141
09-410-142

แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 1
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2
แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3
เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
วิศวกร 1
09-410-143 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
09-410-144 ปฏิ บั ติ การฟ สิกส สํา หรั บ
วิศวกร 2

1
•
•
•




2 3 4 5 1
•    •
•    
•    •

• 

• 


•



• •







• •



5 ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
6 ทักษะ
การสื่อสาร และการ
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา
พิสัย
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3








•    •   •   








•    •   •   








•    •      




 •


•
• 




 •

 •
•
• 

O
•  
• 
•  • 
•
•
4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

• •



• •

•



•



• •



• •







•



•



O



• •

•

•



•



•





•

•



•







• •

•



• •
•



• •

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1 คุณธรรม
จริยธรรม

2 ความรู

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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04-000-101 การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม
•

04-114-201 ชลศาสตร
•


04-114-303 อุทกวิทยา

04-130-201 เคมีสิ่งแวดลอม
•
04-130-202 ปฏิบัติการหนวยทาง

•
สิ่งแวดลอม
04-130-310 เขียนแบบและออกแบบ
 •
สําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
04-130-312 โครงงานขนาดเล็กทาง
 •
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
04-311-202 กลศาสตรวิศวกรรม
ο •
ο
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม

O

• • O O O

• • •
• • •




• • • •
• • •
•  • 













• •



• •

•



• • •

•

5 ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
6 ทักษะ
การสื่อสาร และการ
3 ทักษะทางปญญา
พิสัย
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
O • •
O • O •
•
•
• • • •

• •      • •    • •



• •  
• •     •




• •
•   
• • 
4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



•



•





•







•



• •





•





•







•





• •





•





•

• •

• •









ο ο ο ο • ο ο ο ο ο ο ο • ο ο ο • ο ο ο ο ο •
ο
• ο ο ο ο
• ο ο
ο
ο
ο
• ο •

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

5 ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
6 ทักษะ
1 คุณธรรม
การสื่อสาร และการ
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา
พิสัย
จริยธรรม
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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04-411-101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม ο •
• ο • • ο • ο
ο ο
• ο
•
ο
•
•
• •
• ο
•
04-610-101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร
04-720-201 วัสดุวิศวกรรม
• ο ο • • ο ο ο ο • • ο ο ο ο
ο ο ο







04-130-203 วิศวกรรมขยะมูลฝอย
• 
•
•
• 
•  
 •
 •


04-130-204 สุขาภิบาลอาคาร
• •  • •  •    •   







04-130-301 วิศวกรรมน้ําเสีย
• 
•
•
• 
•  
 •






 •
 •
 •


04-130-302 วิศวกรรมประปา
04-130-303 ระบบสิ่งแวดลอมและการ
 •
 •

•     •       •  
จัดการ



04-130-304 การควบคุมมลพิษทางอากาศ  •  •  • •     • 
•  

• • •
• • •

ο
ο ο ο







• •












•







•



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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04-130-305 การจัดการความปลอดภัย
ทางอุตสาหกรรม
04-130-306 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
04-130-313 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
04-130-401 การจัดการของเสียอันตราย
04-130-404 โครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร

5 ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
6 ทักษะ
1 คุณธรรม
การสื่อสาร และการ
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา
พิสัย
จริยธรรม
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



• • •



• •



•







•









• •



• •





•





•









• •



• • •



•



• •



• •



• • •



• •





•











• • • • • • • • • • • • • •










•



• 
• • •   •
• • • •  • • • 




• •

•
















•









• •

• •









•





•

•






• • •

• •




• •

• • • • • • • • • • •
• •
• • •









• •
•  •

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1 คุณธรรม
จริยธรรม
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5 ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
6 ทักษะ
การสื่อสาร และการ
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา
พิสัย
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
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1 2 3 4 5 1
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
• •
•
 •
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร
•   
04-121-201 การสํารวจ
•  • • •
04-130-307 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย  •    
 •
 •
04-130-308 การออกแบบงานประปา
04-130-309 กระบวนการหนวยทาง
 •
• •  • •
สิ่งแวดลอม

04-130-311 สัมมนา
•     •
04-130-402 การประเมินผลกระทบ
 •

•
สิ่งแวดลอม
04-130-403 หัวขอเลือกเฉพาะทาง
 •



• •
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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04-130-405 การควบคุมเสียงและระบบ
สั่นสะเทือน
04-130-406 วิศวกรรมนิเวศวิทยา
04-130-407 กระบวนการหนวยทาง
ชีววิทยา
04-130-408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม
04-130-409 การจัดการคุณภาพน้ํา
04-130-410 การควบคุมมลพิษน้ําจาก
อุตสาหกรรม
04-130-411 กฏหมายสิ่งแวดลอม
04-130-412 สิ่งแวดลอมและพลังงาน

5 ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
6 ทักษะ
1 คุณธรรม
การสื่อสาร และการ
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา
พิสัย
จริยธรรม
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



• •



•



•









•
•
•
•
•



• •















































•



•

•







•





































•
•
•
•
•



•



•

•



•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•



• •

• •







•













•







































































•
•
•
•
•



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) : หมวดวิชาเฉพาะ (ตอ)
• ความรับผิดชอบหลัก
ο ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา
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04-130-413 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
04-000-302 การเตรียมความพรอมฝก
ประสบการณวิชาชีพ
04-000-303 ฝกงาน
04-000-304 ฝกงานตางประเทศ
04-000-401 สหกิจศึกษา
04-000-402 ปญหาพิเศษจากสถาน
ประกอบการ
04-000-403 สหกิจศึกษาตางประเทศ

5 ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
6 ทักษะ
1 คุณธรรม
การสื่อสาร และการ
2 ความรู
3 ทักษะทางปญญา
พิสัย
จริยธรรม
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3
4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ



•



O •



O



•







•

•

O • O O O O O





•

O •







O

•



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• O

• • O O O O • •

•

O • O •

•

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง
เกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณในวิชาชีพ ให
วัดผลเปน S กับ U
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 ประเมิ น รายละเอี ย ดรายวิ ช าว า ผลการเรี ย นรูที่ กํ าหนดสอดคลอ งกับ ความรั บ ผิด ชอบใน
หลักสูตร
2.1.2 ประเมินขอสอบของรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดในรายละเอียดวิชา
2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะหคะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 สภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูป ระกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณห รือการสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเขาทํางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอม และความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอ
ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1 เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร
3.1.2 มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00
3.1.3 ใชระยะเวลาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้นับรวมการลา
พักการศึกษาดวย
3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3 ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความ
จํ า นงขอสํ า เร็ จ การศึ ก ษาต อ สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและทะเบี ย น ภายในระยะเวลาที่
มหาวิ ทยาลั ย กํ าหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 การปฐมนิ เทศอาจารยใหม เกี่ ยวกับ บทบาทความรับ ผิดชอบ ตอผลการเรีย นรูของนักศึกษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้ แ จงปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค และเป า หมายของหลั ก สู ต ร
มอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ ง อาทิ
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ
1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
สอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
1.5 ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.2 จัดใหอาจารยนําเสนอวิธีการสอนอยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
พัฒนาการสอน
2.1.3 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมบริ การวิช าการแกชุ มชนที่ เกี่ ย วของกับ การพั ฒ นาความรู และ
คุณธรรม
2.2.2 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
2.2.3 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการตาง ๆ
2.2.4 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ อาทิ การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ การ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น เปนตน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบบและกลไกในการบริ ห ารหลั กสู ตร มีคณะกรรมการบริห ารหลักสูร ซึ่งประกอบดว ย หัว หน า
ภาควิชา หรืออาจารยที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานคณะกรรมการ และอาจารยประจําหลักสูตรอีก 4 คน เปน
กรรมการ คณะกรรมการชุดนี้ ทําหน าที่รั บผิดชอบบริหารหลักสู ตร โดยคณบดีมอบหมายใหรองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย เปนผูกํากับและใหคําแนะนํา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน กําหนดอาจารยผูสอน ติดตาม รวบรวมขอมูลตางๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การประเมินผล เครื่องมือ
อุปกรณ เป นต น มาเป นข อมู ลในการปรั บปรุงหลั กสู ตร โดยมี การประชุ มทุ กภาคการศึ กษา และมี การ
ดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกๆ ป
1.1 เปาหมาย
1.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยอาจารยและนักศึกษาสามารถทันตอความกาวหนาทางวิชาการ
และเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อเปนผูนําในการสรางองคความรูใหมๆ ทางดานวิชาการหรือวิชาชีพ
เฉพาะทาง
1.1.2 กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู มีแนวทางการเรียนรูที่สรางความรู ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย
1.1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพมาตรฐาน
1.1.4 มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ
1.2 การดําเนินการ
1.2.1 ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรใหทันสมัย อยางสม่ําเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ป
1.2.2 จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
1.2.3 จัดใหมีผูสอนและหรือผูชวยสอน
1.2.4 กําหนดใหอาจารยผูสอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือมีประสบการณความเชี่ยวชาญตรง
สาขาวิชาการที่สอน
1.2.5 สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําทางวิชาการ และหรือเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะ
ดาน
1.2.6 สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงานดานหลักสูตร ทั้งในและตางประเทศ
1.2.7 มีการประเมินหลักสูตรทุกป
1.2.8 จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความรวมมือ
กับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
1.2.9 ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
1.3 การประเมินผลการดําเนินการ
1.3.1 จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
1.3.2 จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
1.3.3 จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการเรียนรู
1.3.4 ผลการประเมินการเรียนการสอน
1.3.5 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ป
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1.3.6 ประเมินผลโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ป
1.3.7 ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ป
2. การบริหารทรัพยากรการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการ
ฝกปฏิบัติ ทุกภาคการศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ทรัพยากรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักงานสารสนเทศ
ของคณะ หองสมุดประจําคณะ และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนังสือดานการบริหาร
จัดการและดานอื่นๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะมีหนังสือ ตําราเฉพาะทางที่เปนหนังสือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้มีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะไดจั ดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา
และใชประกอบการเรียนการสอน ในการติดตอประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชามี
สวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน คณะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช
ประกอบการสอนของอาจารย อาทิ เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะซึ่งประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ดาน
โสตทั ศนู ป กรณ ซึ่งจะอํ า นวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยทําหนาที่ป ระเมิน ความเพีย งพอของ
โสตทัศนูปกรณ
2.4.1 เปาหมาย
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณการทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และชองทางการเรียนรูที่เพียบพรอมทันสมัย
2.4.2 การดําเนินการ
(1) จัดเตรียมหองปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
(2) จัดใหมีเครือขายาและหองเรียนออนไลน
(3) จัดใหมีหองสมุดที่สามารถใหบริการทั้งหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตอล
(4) จัดใหมีหองเรียนที่มีเครื่องอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย
2.4.3 การประเมินผล
(1) รวบรวม จั ด ทํ า สถิ ติ จํ า นวนเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ต อ หั ว นั ก ศึ ก ษา ชั่ ว โมงการใช ง าน
หองปฏิบัติการ และเครื่องมือ
(2) จํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติดวยอุปกรณตางๆ
(3) สถิติของจํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิตัล ที่มีใหบริการ
(4) ผลสํารวจความพึงพอในของนักศึกษาตอการใหบริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู และการ
ปฏิบัติการ
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
(2) มีประสบการณการสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
3.1.3 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณทําวิจัย หรือประสบการณประกอบวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่สอน
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา
ใหกับนักศึกษา ดังนั้นบางรายวิชาที่เห็นวามีความสําคัญสําหรับการนําไประยุกตใชในสถานประกอบการ
จ ะ ต อ ง มี ก า ร เ ชิ ญ อ า จ า ร ย พิ เ ศ ษ ห รื อ วิ ท ย า ก ร ม า บ ร ร ย า ย อ ย า ง น อ ย วิ ช า ล ะ 3
ชั่วโมง และอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง โดยผาน
กระบวนการเลือกสรร และการเห็นชอบจากภาควิชา คณะกรรมการบริหารคณะ ตามลําดับ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากร ใหตรงตามภาระหนาที่ ที่ตองรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากรกอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวย การสอบขอเขียน และการสอบ
สัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถใหบริการ ใหอาจารย
สามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง อาทิ ใหเขาใจแนวปฏิบัติงาน
ของสาขาวิชาตางๆ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะฯ มี การแต งตั้ งอาจารย ที่ป รึ กษาใหแกนัก ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญ หาในการเรีย น
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา อาทิ ปญหาการลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาที่
เหมาะสม สถานการณรอพินิจ การเรียนเพื่อปรับสภาพ เปนตน ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษาทุกคนตองกําหนด
ชั่วโมงการใหคําปรึกษา เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่นั กศึ กษามี ความสงสั ย เกี่ย วกับ ผลการประเมิ น ในรายวิช าใด สามารถที่จ ะยื่ น คําร องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได การ
อุทธรณของนักศึกษาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิชาการ สามารถกระทําได โดย ผานชองทางหลายชองทาง อาทิ
กลองรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ทางโทรศัพท ทางไปรษณีย ทางเว็บบอรด เปนตน เมื่อฝายวิชาการมี
ขอมูลดังกลาวจาการอุทธรณของนักศึกษา ก็จะมีกระบวนการพิจารณาเลือกสรร นําเขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารคณะเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขปญหาตางๆ และมอบหมายใหผูรับผิดชอบ
ดําเนินการแกไข และแจงผลการดําเนินการ ติดตาม พรอมกับประเมินผลอยางตอเนื่อง
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม นั้นคาดวามีความตองการกําลังคน
ดานอุตสาหกรรมมีแนวโนมสูงขึ้น ไดกําหนดระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตของผูประกอบการโดยเฉลี่ย
อยูในระดับ 3.5 จากเกณฑการประเมิน 5 ระดับ ทั้งนี้คณะฯโดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัยฯ จัดการ
สํา รวจความต องการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพื่อนําขอมูลมาใชป ระกอบการปรับ ปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อ
นํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ป การศึกษาเพื่อติดตาม
การดําเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการ
ดําเนินงานตามขอ 1-5 และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
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ตัวบงชี้และเปาหมาย

ปที่
1
1.อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2.มีร ายละเอี ยดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคลองกับ X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม ตามแบบ X
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ ประสบการณ X
ภาคสนามตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุด ภาคการศึกษาที่เปดสอนให ครบทุกรายวิชา
5.จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู X
ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จ ากผลการ ประเมิ น การ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปทีผานมา
8.อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
X
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารย ป ระจํ า ทุ กคนได รั บ การพั ฒ นาทางวิช าการ และ/ หรื อ X
วิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา รอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ(ขอ 1-5) ในแตละป
5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
9
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ปการศึกษา
ปที่ ปที่ ปที่
2
3
4
X
X
X

ปที่
5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

5
10

5
10

5
11

5
12

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
- การประชุ ม ร ว มของอาจารย ใ นสาขาวิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอคํ า แนะนํ า /
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
- อาจารยรับผิดชอบ/อาจารยผูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากอาจารยทานอื่น
หลังการวางแผนกลยุทธการสอนสําหรับรายวิชา
- การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุมนักศึกษา ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน
- ประเมินจากการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
- การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประเมินผล
- การประเมิ น การสอนของอาจารย จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน กิ จ กรรม งานที่
มอบหมายแกนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
- การประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
- การประเมิน หลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้น ปที่ 4 ในภาคปลายกอนจบการศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
- การประเมินจากการเยี่ยมชมและขอมูลในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจาง และ/หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
- แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต
- การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผูทรงคุณวุฒิผูใชงานนักศึกษา บัณฑิตใหม นักการศึกษา
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
- มีการประเมินผลการดําเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ขอ 7 โดยดําเนินการตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
- อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหวาง
ภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากขอมูลที่ไดรับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
รายวิชาเสนอหัวหนาสาขาวิชาผานอาจารยรับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ จากการประเมินคุณภาพภายใน
สาขาวิชา
- อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการประเมิน
ประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่งอํานวยความ
95

สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
หลักสูตรประจําป เสนอหัวหนาสายาวิชา
- ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากรางรายงาน
ผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุง
การดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึกษาตอไป โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
เสนอคณบดี เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําคณะ
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ตารางเปรียบเทียบระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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ขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวขอ
1. โครง
สราง
หลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
6 หนวยกิต
มนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาภา
12 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
6 หนวยกิต
คณิตศาสตร
1.4 กลุมวิชาพลศึกษาหรือ
1 หนวยกิต
นันทนาการ
1.5 กลุมวิชาบูรณาการ
5 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและ
6 หนวยกิต
มนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับ
6 หนวยกิต
คณิตศาสตร
1.4 กลุมวิชาพลศึกษาหรือ
1 หนวยกิต
นันทนาการ
1.5 กลุมวิชาบูรณาการ
5 หนวยกิต

113 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
113 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
55 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
36 หนวยกิต 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทาง
21 หนวยกิต
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
58 หนวยกิต
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
12 หนวยกิต
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทาง
34 หนวยกิต
2.4 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณ 7 หนวยกิต
วิศวกรรม
ในวิชาชีพ
2.2 วิชาเฉพาะดาน
58 หนวยกิต
2.2.1 กลุมวิชาบังคับทาง
31 หนวยกิต
วิศวกรรมหลัก
2.2.2 กลุมวิชาเลือกทาง
20 หนวยกิต
วิศวกรรม
2.2.3 กลุมวิชาเสริมสราง
7 หนวยกิต
ประสบการณในวิชาชีพ

2. รายวิชา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร
149 หนวยกิต
1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน 4 วิชา หนวยกิตเลือกรวม 3 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
01-110-009 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
และสังคม
01-110-011 เศรษฐศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
จํานวน 3 วิชา หนวยกิตเลือกรวม 4 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร
149 หนวยกิต
1. กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร
จํานวน 5 วิชา หนวยกิตเลือกรวม 3 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเขามาในหลักสูตร
01-110-004 สังคมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
01-110-012 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
01-110-013 สังคมกับการเมืองการ
3(3-0-6)
ปกครองไทย
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
จํานวน 5 วิชา หนวยกิตเลือกรวม 3 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเขามาในหลักสูตร

หัวขอ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
01-210-006 มนุษยกับปรัชญา
3(3-0-6)
-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
3(3-0-6)
01-210-007 ตรรกวิทยาทั่วไป
3(3-0-6) 01-210-013 วัฒนธรรมไทย
-เปลี่ยนเปนชื่อวิชา
01-210-007 ตรรกะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
2. กลุมวิชาภาษา
2. กลุมวิชาภาษา
จํานวน 17 วิชา หนวยกิตเลือกรวม 12 หนวยกิต
จํานวน 9 วิชา หนวยกิตเลือกรวม 12 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเขามาในหลักสูตร
01-310-007 การเขียนเชิงวิชาชีพ
3(3-0-6)
01-320-008 การเขียนสําหรับชีวิต
3(2-2-5)
ประจําวัน
01-330-001 ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
01-330-007 สนทนาภาษาญี่ปุนเบื้องตน 3(3-0-6)
01-341-001 ภาษาเขมรเบื้องตน
3(3-0-6)
01-342-001 ภาษาฮาซาเบื้องตน
3(3-0-6)
-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
3(3-0-6)
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6) 01-343-001 ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5) 01-344-001 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
-เปลี่ยนเปนชื่อวิชา
การสื่อสาร
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
-เปลี่ยนจากหนวยกิต
การสื่อสาร 1
01-320-001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
3(2-2-5)
01-310-006 การอานและการเขียน
3(2-2-5) 01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 2
ทางวิชาการ
-เปลี่ยนเปนหนวยกิต
01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อ
3(2-2-5)
การสื่อสาร 1
01-310-006 การอานและการเขียน
3(3-0-6)
ทางวิชากร
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
จํานวน 5 วิชา หนวยกิตเลือกรวม 6 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-ตัดออกจากหลักสูตร
09-416-056 พลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
4. กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จํานวน 3 วิชา หนวยกิตเลือกรวม 1 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
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3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
จํานวน 6 วิชา หนวยกิตเลือกรวม 6 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเขามาในหลักสูตร
09-000-001 ทักษะการใชคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
09-311-051 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
4. กลุมวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
จํานวน 6 วิชา หนวยกิตเลือกรวม 1 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเขามาในหลักสูตร
01-610-005 การจัดและการบริหาร
3(3-0-6)
คายพักแรม

หัวขอ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
01-610-006 การฝกดวยน้ําหนักเพื่อ
3(2-2-5)
สุขภาพ
01-610-008 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
-เปลี่ยนเปนชื่อวิชา
1(0-2-1) 01-610-003 นันทนาการ
1(0-2-1

-เปลี่ยนจากชื่อวิชา
01-610-003 นันทนาการเพื่อชีวิต
ประจําวัน
5. กลุมวิชาบูรณาการ
5. กลุมวิชาบูรณาการ
จํานวน 10 วิชา หนวยกิตรวม 5 หนวยกิต
จํานวน 7 วิชา หนวยกิตรวม 5 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
-เพิ่มเขามาในหลักสูตร
-ตัดออกจากหลักสูตร
3(3-0-6)
01-010-006 ภูมิปญญาไทยเพื่อชีวิตที
2(2-0-4) 01-000-001 ทักษะทางสังคม
01-010-009 ทักษะการเรียนสูความสําเร็จ 2(2-0-4)
พอเพียง
01-010-011 การจัดและการบริหาร
2(2-0-4) 01-010-013 การพัฒนาชีวิตที่เปนมิตรกับ 2(2-0-4)
สิ่งแวดลอม
คายพักแรม
2(1-2-3)
06-060-008 ศิลปะการดําเนินชีวิต
2(2-0-4) 01-010-014 การควบคุมน้ําหนักและ
รูปรางเพื่อสุขภาพ
01-110-012 การดูแลสุขภาพครอบครัว 2(1-3-3)
01-010-016 มนุษยกับวิถีชีวิตที่งดงาม 2(2-0-4)
01-310-017 มองโลกผานวรรณกรรม
2(2-0-4)
01-310-018 สุนทรียภาพของภาษาไทย 2(2-0-4)
ในบทเพลง
04-000-301 การจัดการในองคกร
2(2-0-4)
อุตสาหกรรม
6. กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐาน
6. กลุมพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน 21 วิชา หนวยกิตรวม 55 หนวยกิต
จํานวน 14 วิชา หนวยกิตรวม 36 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเขามาในหลักสูตร
04-000-101 การปฏิบัติงานเชิง
2(0-6-4)
วิศวกรรม
04-114-303 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
04-114-201 ชลศาสตร
3(3-0-6)
04-130-201 เคมีสิ่งแวดลอม
3(2-3-5)
04-130-202 ปฏิบัติการหนวยทาง
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม
04-130-310 เขียนแบบและออกแบบ
3(2-3-5)
สําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
04-130-312 โครงงานขนาดเล็กทาง
2(1-3-5)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
- เปลี่ยนจากรหัสวิชา
- เปลี่ยนเปนรหัสวิชา
04-621-101 การเขียนโปรแกรม
3(2-3-5) 04-610-101 การเขียนโปรแกรม
3(2-3-5)
คอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
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หัวขอ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
7. กลุมวิชาชีพบังคับ
จํานวน 23 วิชา หนวยกิตรวม 61 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
ตัดออกจากหลักสูตร04-110-201 ความแข็งแรงของ
วัสดุ
3(3-0-6)
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
04-111-202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-1)
04-114-201 ชลศาสตร
3(3-06)
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
04-130-201 เคมีสิ่งแวดลอม
3(2-3-5)
04-130-306 การออกแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
น้ําเสีย
04-130-307 การออกแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
ประปา
04-130-308 กระบวนการหนวยทาง
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม
04-130-310 สัมมนา
1(0-3-1)
04-130-312 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
3(2-3-5)
สิ่งแวดลอม
04-130-402 การประเมินผลกระทบ
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม
04-130-420 การควบคุมเสียงและ
3(3-0-6)
ระบบสั่นสะเทือน
09-111-337 สมการเชิงอนุพันธ
3(3-0-6)
- เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-130-303 สุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
04-130-304 ระบบสิ่งแวดลอมและ
3(3-0-6)
การจัดการ
04-130-305 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)
04-130-309 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6)
ทางอุตสาหกรรม
04-130-311 การเตรียมโครงงาน
1(1-0-2)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
04-130-312 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
3(2-3-5)
สิ่งแวดลอม
04-130-403 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)
04-130-419 โครงงานวิศวกรรม
3(1-6-4)
สิ่งแวดลอม
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7. กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
จํานวน 11 วิชา หนวยกิตรวม 31 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
เพิ่มเขามาในหลักสูตร
04-130-305 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6)
ทางอุตสาหกรรม
04-130-401 การจัดการของเสีย
3(3-0-6)
อันตราย

- เปลี่ยนเปนรหัสวิชา
04-130-204 สุขาภิบาลอาคาร
3(3-0-6)
04-130-303 ระบบสิ่งแวดลอมและ
3(3-0-6)
การจัดการ
04-130-304 การควบคุมมลพิษทางอากาศ 3(3-0-6)
04-130-305 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6)
ทางอุตสาหกรรม
04-130-313 การเตรียมโครงงาน
1(1-0-2)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
04-130-306 ปฏิบัติการทางวิศวกรรม
3(2-3-5)
สิ่งแวดลอม
04-130-401 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6)
04-130-404 โครงงานวิศวกรรม
3(1-6-4)
สิ่งแวดลอม

หัวขอ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
8. กลุมวิชาชีพเลือก
จํานวน 12 วิชา หนวยกิตรวม 33 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- ตัดออกจากหลัก
04-114-303 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
04-121-202 ปฏิบัติการสํารวจ
1(0-3-1)
04-130-309 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6)
ทางอุตสาหกรรม
04-130-403 การจัดการของเสีย
3(3-0-6)
อันตราย
04-111-201 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
2(1-3-3)

- เปลี่ยนจากรหัสวิชา
04-130-306 การออกแบบวิศวกรรม
น้ําเสีย
04-130-307 การออกแบบงานประปา
04-130-308 กระบวนการหนวยทาง
สิ่งแวดลอม
04-130-310 สัมมนา
04-130-404 วิศวกรรมนิเวศวิทยา
04-130-405 กระบวนการหนวยทาง
ชีววิทยา
04-130-406 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม
04-130-407 การจัดการคุณภาพน้ํา
04-130-413 การควบคุมมลพิษน้ําจาก
อุตสาหกรรม
04-130-416 หัวขอเลือกเฉพาะทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
04-130-420 การควบคุมเสียงและ
ระบบสั่นสะเทือน

3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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8. กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
จํานวน 20 วิชา หนวยกิตรวม 20 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
- เพิ่มเขามาในหลักสูตร
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-06)
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-1)
04-114-302 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
04-130-307 การออกแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
น้ําเสีย
04-130-308 การออกแบบงานประปา 3(2-3-5)
04-130-309 กระบวนการหนวยทาง
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม
04-130-311 สัมมนา
1(0-2-3)
04-130-402 การประเมินผลกระทบ
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม
04-130-405 การควบคุมเสียงและ
3(3-0-6)
ระบบสั่นสะเทือน
04-130-411 กฎหมายสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
04-130-412 สิ่งแวดลอมและพลังงาน
3(3-0-6)
04-130-413 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม
- เปลี่ยนเปนรหัสวิชา
04-130-307 การออกแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
น้ําเสีย
04-130-308 การออกแบบงานประปา 3(2-3-5)
04-130-309 กระบวนการหนวยทาง
3(3-0-6)
สิ่งแวดลอม
04-130-311 สัมมนา
1(0-2-3)
04-130-406 วิศวกรรมนิเวศวิทยา
3(3-0-6)
04-130-407 กระบวนการหนวยทาง
3(3-0-6)
ชีววิทยา
04-130-408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
04-130-409 การจัดการคุณภาพน้ํา
3(3-0-6)
04-130-410 การควบคุมมลพิษน้ําจาก 3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
04-130-403 หัวขอเลือกเฉพาะทาง
3(3-0-6)
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
04-130-405 การควบคุมเสียงและ
3(3-0-6)
ระบบสั่นสะเทือน

หัวขอ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (เดิม)
9. กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณในวิชาชีพ
จํานวน 5 วิชา หนวยกิตรวม 7 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
-เปลี่ยนจากรหัส-ชื่อวิชา
04-130-418 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม 6(0-40-0)
สิ่งแวดลอม
-ตัดออกจากหลักสูตร
04-000-301 การเตรียมความพรอม
1(0-2-1)
สหกิจศึกษา

103

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
9. กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณในวิชาชีพ
จํานวน 6 วิชา หนวยกิตรวม 7 หนวยกิต
มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
-เปลี่ยนเปนรหัส-ชื่อวิชา
04-000-401 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
-เพิ่มเขามาในหลักสูตร
04-000-302 การเตรียมความพรอมฝก
1(0-2-1)
ประสบการณวิชาชีพ
04-000-403 สหกิจศึกษาตางประเทศ
6(0-40-0)
สําหรับผูมีคุณสมบัติตามขอ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
-เพิ่มเขามาในหลักสูตร
04-000-302 การเตรียมความพรอมฝก
1(0-2-1)
ประสบการณวิชาชีพ
04-000-303 ฝกงาน
3(0-40-0)
04-000-304 ฝกงานตางประเทศ
3(0-40-0)
04-000-402 ปญหาพิเศษจากสถาน
3(0-6-3)
ประกอบการ

ตารางเปรียบเทียบระหวางรายวิชาของ มคอ.1 กับรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบระหวางรายวิชาของ มคอ.1 กับรายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
รายวิชาในมคอ.1
รายวิชาของหลักสูตรปรับปรุง
1. กลุมความรูดานวิศวกรรมการ 04-130-302
วิศวกรรมประปา
ประปา และน้ําเสีย (Water and
Water Supply Engineering
Wastewater
04-130-308
การออกแบบงานประปา
Engineering)
Water Works Design
04-130-301
วิศวกรรมน้ําเสีย
Wastewater Engineering
การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย
04-130-307
Wastewater Engineering
Design
2. กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะ 04-130-203
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
มูลฝอยและของเสียอันตราย
Solid Waste Engineering
(Solid Waste and Hazardous 04-130-401
การจัดการของเสียอันตราย
Waste Engineering)
Hazardous Waste
Management
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
3. กลุมความรูดานการควบคุม 04-130-304
Air Pollution Control
มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
การควบคุมเสียงและระบบ
เสียง และการสั่นสะเทือน (Air 04-130-405
สั่นสะเทือน
Pollution, Noise and
Vibration Control)
Noise and Vibration
Control
4. กลุมความรูดานระบบและการ 04-130-303
ระบบสิ่ ง แว ดล อ มและการ
จัดการสิ่งแวดลอม
จัดการ
(Environmental System and
Environmental System
Management)
and Management
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3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

ภาคผนวก ก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางฐนียา รังษีสุริยะชัย
(ภาษาอังกฤษ) Mrs.Thaneeya Rangseesuriyachai
2. ตําแหนง อาจารย
3. หนวยงานและสถานที่ทํางาน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเลขโทรศัพท : 02-549-3418
หมายเลขโทรสาร: 02549-3412
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

ป พ.ศ. ที่จบ
2551
2544

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา
Polprasert, C. and Perbangkhem, T., (2006). Energy Capturing Efficiency and
Productivity of Papyrus (Cyperus papyrus) in Constructed Wetland Treating Domestic
Wastewater. 7th IWA Specialist Conference on Waste Stabilization Ponds, Asian Institute
of Technology.
Perbangkhem, T. and Polprasert, C., (2010). Biomass production of papyrus (Cyperus papyrus)
in constructed wetland treating low-strength domestic Wastewater. Bioresource
Technology 101: 833-835.
Perbangkhem, T., Kone, D. and Polprasert, C., (2011). Emergy Distribution in Oxidation Pond
and Constructed Wetland treating a Domestic Wastewater. Australian Journal of Basic
and Applied Sciences. 5(7): 430-439.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางกุลยา สาริชีวิน
(ภาษาอังกฤษ) Mrs. Kullaya Saricheewin
2. ตําแหนง อาจารย
3. หนวยงานและสถานที่ทํางาน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเลขโทรศัพท : 02-549-3418
หมายเลขโทรสาร: 02549-3412
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
ป พ.ศ. ที่จบ
ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

2553
2542
2537

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา
Kullaya Saricheewin; Sanya Sirivithayapakorn; Pongsak Lek Noophan; Chalermraj Wantawin;
Somkiet Techkarnjanaruk; Junko Munakata-Marr (2010) Nitrogen removal of
anammox cultures under different enrichment conditions. Journal of environmental
science and health. Part A. 45: 1832-1838.
กุลยา สาริชีวิน, สัญญา สิริวทิ ยาปกรณ, มงคล ดํารงศรี, สมเกียรติ เตชกาญจนรักษ, เฉลิมราช วัน
ทวิน และพงศศักดิ์ หนูพันธ (2554) การลดไนโตรเจนในน้ําเสียทางชีวภาพโดยกระบวนการอนาม็
อก: การทบทวนเอกสาร. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดลอมไทย. ปที่ 25(1):85-104.
Pongsak Noophan , Pongsri Paopuree , Kullaya Kanlayaras , Sanya Sirivithayapakorn and
Somkiet Techkarnjanaruk (2009) Nitrogen Removal Efficiency at Centralized
Domestic Wastewater Treatment Plants in Bangkok, Thailand. EnvironmentAsia. 2:
30-35.
พงศศักดิ์ หนูพันธ, กุลยา สาริชีวิน, พิพัฒน ภูริปญญาคุณ, เฉลิมราช วันทวิน และจูงโกะ มูนากาตา มา.
(2551) ประสิทธิภาพการลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในระบบบําบัดรวมของน้ําเสียชุมชนใน
กรุงเทพ. การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ครั้งที่ 7. 12 – 14 มีนาคม.
Kullaya Kanlayaras and Suwasa Kantawanichkul (1998) Effects of Disinfectants on
Performance of a Sequencing Batch Reactor. In Proceedings of the 5th International
Joint Seminar and Symposium, 26-29 October.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายธรรมศักดิ์ โรจนวิรุฬห
(ภาษาอังกฤษ) Mr. Thammasak Rojviroon
2. ตําแหนง อาจารย
3. หนวยงานและสถานที่ทํางาน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเลขโทรศัพท : 02-549-3418
หมายเลขโทรสาร: 02549-3412
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

ป พ.ศ. ที่จบ
2555
2549
2545

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา
1) การกําจัดไอระเหยของโทลูอีนโดยกระบวนการโฟโตออกซิเดชัน. วารสารวิศวกรรมสาร มก. ปที่ 19
ฉบับที่ 58. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน.
2) การทําปุยอินทรีย. 2551. วารสาร Green News. ปที่ 1 ฉบับที่ 4. ศูนยวิจัยและฝกอบรมดาน
สิ่งแวดลอม. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.
3) แนวทางการจัดการขยะในประเทศที่พัฒนาแลว. 2551. วารสาร Green Research. ปที่ 5 ฉบับที่ 9.
ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.
4) แนวทางการจั ด การขยะในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว . 2551. ระบบสื บ ค น ข อ มู ล บรรณานุ ก รม.
สํ า นั ก หอสมุ ด และศู น ย ส ารสนเทศ วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี . กรมวิ ท ยาศาสตร บ ริ ก าร.
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.
5) การประเมินความเสี่ยงของสาร di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) ที่ปนเปอนในสิ่งแวดลอม.
2551. วารสารวิจัย มข. มหาวิทยาลัยขอนแกน.
6) อุบัติภัยจากรถบรรทุกสารเคมี. 2551. วารสาร Green Research. ปที่ 5 ฉบับที่ 11. ศูนยวิจัยและ
ฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.
7) การศึกษาความสัมพันธของปริมาณสารหนูในตัวอยางสิ่งแวดลอมกับปริมาณสารหนูตกคางในปสสาวะ
ในพื้นที่ตําบลองคพระและตําบลวังคัน อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสาร Green Research.
ปที่ 6 ฉบับที่ 1. ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม.
8) แลกเปลี่ยนเรียนรู กระบวนการกระตุนจิตสํานึกเพื่อการจัดการขยะ. ทีมงานการจัดการความรู. 2552.
วารสาร Green Research. ปที่ 6 ฉบับที่ 13. ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม. กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม.
9) คณะทํางานจัดทํารายงานประจําป 2550. ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม. กรมสงเสริม
คุณภาพสิ่งแวดลอม.
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10) Rojviroon, T. and Sirivithayapakorn, S. "Properties of TiO2 Thin Films Prepared using
the Sol–gel Process", Surface Engineering, Volume 29, Number 1, February 2013 , pp.
77-80(4).
11) Rojviroon, T. and Sirivithayapakorn, S. 2012. "Properties of TiO2 Thin Films Prepared
using the Sol–gel Proces", Proceedings of the Tokyo Tech-KU Joint Seminar on
Infrastructure Development.
12) Thammasak Rojviroon, Apirat Laobuthee, and Sanya Sirivithayapakorn. Photocatalytic
Activity of Toluene under UV-LED Light with TiO2 Thin Films. Hindawi Publishing
Corporation. International Journal of photoenergy, Volume 2012, 8 pages.
13) Orawan Rojviroon, Thammasak Rojviroon, Jaray Sangsayan, Chontida Joikrajang and Sanya
Sirivithayapakorn. 2014. Study of COD Removal Efficiency from Synthetic Wastewater by
Photocatalytic Process. 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science
and Management. 26-28 March 2014.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายกําธรเกียรติ มุสิเกต
(ภาษาอังกฤษ) Mr.Kamtornkiat Musiket
2. ตําแหนง อาจารย
3. หนวยงานและสถานที่ทํางาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเลขโทรศัพท : 0-2549-4964
หมายเลขโทรสาร: 02549-3412
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
PhD.(Structural Engineering)
M.S.(Structural Engineering)
M.Eng.(Structural Engineering)
B.Eng.(Civil Engineering)
B.Eng.(Environmental Engineering)

ป พ.ศ. ที่จบ
2558
2551
2545
2543
2540

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
University of Colorado Boulder, USA
University of Colorado Boulder, USA
Kasetsart University, Thailand
Kasetsart University, Thailand
Kasetsart University, Thailand

5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา
Multiscale and Multiphase Modeling of Diffusivity of Recycled Aggregate Concrete. (in
progress)
Fracture of Recycled Aggregate Concrete under Different Loading Rates using Lattice
Model. (in progress)
The Experimental Study on Elastic modulus of Recycled Aggregate Concrete under
Different Loading Rates. (in progress)
Fracture of Recycled Aggregate Concrete under High Loading Rates. Kamtornkiat Musiket,
Mitchell Rosendahl, Yunping Xi. Journal of Materials in Civil Engineering.
(under review)
Mechanics of fish skin: A computational approach for bio-inspired flexible composites.
Franck J. Vernerey, Kamtornkiat Musiket, Francois Barthelat. International Journal of
Solids and Structures. Vol.51, Issue 1, January 2014, Pg.274-283.
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ประวัติและผลงานทางวิชาการ
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสมพิศ ตันตวรนาท
(ภาษาอังกฤษ) Mrs.Sompit Tantavoranart
2. ตําแหนง อาจารย
3. หนวยงานและสถานที่ทํางาน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
หมายเลขโทรศัพท : 02-549-3418
หมายเลขโทรสาร: 02549-3412
4. การศึกษา
คุณวุฒิ
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

ป พ.ศ. ที่จบ
2546
2543

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

5. ผลงานทางวิชาการ/ตํารา
สมพิศ ดีบุญโน, ณรงคศักดิ์ บัณฑิต, อิทธิพงษ ชูวงษ, กิตติพงษ สุวีโร และประชุม คําพุฒ (2551) การ
ใชสารสมรวมกับแกลบเผากําจัดสีน้ําเสียจากโรงงานสุราแชพื้นบาน. การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ครั้งที่ 7, ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ. 12 – 14 มีนาคม. 13R4-05.
สมพิศ ดีบุญโน, กิตติพงษ สุวีโร และประชุม คําพุฒ (2551) การกําจัดสีน้ําเสียจากโรงงานสุราแชพื้นบาน
ดวยกระบวนการทางเคมีโดยใชสารสมรวมกับแกลบเผา. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร. ป
ที่ 2(1):41-47.
สมพิศ ดีบุญโน, กิตติพงษ สุวีโร และประชุม คําพุฒ (2554) การกําจัดสีรีแอคทีฟโดยใชเปลือกหอยที่ผาน
การเผา. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดลอมไทย. ปที่ 25(3):1-8.
Sompit Tantavoranart, Prachoom Khamput, Kittipong Suweero and Prapas Wanthong
(2014). A Study of Radon Exhalation from Building Materials and Guidelines for
Improvement. The 19th National Convention on Civil Engineering. Pullman Khon
Kaen Raja Orchid Hotel, Thailand. May 14-16, 2014.
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ภาคผนวก ค
กฎ ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการศึกษาในระดับปริญญาตรี
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ภาคผนวก ง
ตารางสมรรถนะของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
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ตารางสรุปการวิเคราะหหลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
อาชีพ
1. วิศวกรสิ่งแวดลอม
2. ผูป ระเมินผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอม
3. ผูสอนใน
สถาบันการศึกษา
4. นักวิชาการในองคกร
ตางๆ

ชั้นป

สมรรถนะหลัก

ปที่ 1 1. มีความรูและทักษะพื้นฐาน
ทางดานวิศวกรรม

145

2. มีความรูพื้นฐานทางเคมีและการ
วิเคราะหคุณลักษณะทางกายภาพ
และเคมี
ปที่ 2 1. ทักษะพื้นฐานการวิเคราะห
คุณลักษณะทางกายภาพ,เคมี
การไหลของน้ําในรางและในทอ
2. มีความรูในดานระบบขยะมูลฝอย
ในสถานที่ตางๆ และระบบทอ
ตางๆ ภายในอาคาร
ปที่ 3 1. ทักษะการออกแบบและควบคุม
ระบบบําบัดน้ําดี/น้ําเสีย/อากาศ

รายวิชา
1.1
1.2
1.3
2.1

การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
กลศาสตรวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม
เคมีสําหรับวิศวกร

1.1
1.2
1.3
2.1

เคมีสิ่งแวดลอม
ชลศาสตร
ปฏิบัติการชลศาสตร
วิศวกรรมขยะมูลฝอย
สุขาภิบาลอาคาร

1.1 วิศวกรรมน้ําเสีย
1.2 วิศวกรรมประปา
1.3 การออกแบบวิศวกรรม
น้ําเสีย
1.4 การออกแบบงานประปา
1.5 การควบคุมมลพิษทางอากาศ
1.6 เขียนแบบและออกแบบ
สําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
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กระบวนการเรียนการสอน/
วิธีสอน
− การบรรยายและปฏิบัติการ

วิธีการวัดสมรรถนะ
− ประเมินโดยใชขอสอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

− การบรรยายและปฏิบัติการ

− ประเมินโดยใชขอสอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

− การบรรยายและปฏิบัติการ

− ประเมินโดยใชขอสอบ
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

− การบรรยายและฝกปฏิบัติ

− ประเมินโดยใชขอสอบ
ภาคทฤษฎี

− การบรรยายและฝกปฏิบัติ

− ประเมินโดยใชขอสอบ
ภาคทฤษฎี
− ประเมินจากผลงาน

ตารางสรุปการวิเคราะหหลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ตอ)
อาชีพ

ชั้นป

สมรรถนะหลัก
2. มีความรูและทักษะในดานการ
จัดการสิ่งแวดลอม

ปที่ 4

1. มีความรูและทักษะการจัดการ/
ควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอม

146
2. มีทักษะการปฏิบตั ิงานทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

รายวิชา
2.1 ระบบสิ่งแวดลอมและการ
จัดการ
2.2 การจัดการความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม
1.1 การจัดการของเสียอันตราย
1.2 การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
1.3 การควบคุมเสียงและระบบ
สั่นสะเทือน
2.1 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม

119

กระบวนการเรียนการสอน/วิธี
สอน
− การบรรยาย

วิธีการวัดสมรรถนะ
− ประเมินโดยใชขอสอบ
ภาคทฤษฎี

− การบรรยาย

− ประเมินโดยใชขอสอบ
ภาคทฤษฎี

− ฝกปฏิบัติงานจริง

− ประเมินโดยสถาน
ประกอบการและผูนิเทศน
งาน

