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10.   สถานที่จัดการเรียนการสอน 
10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่  
    

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่ได้กล่าวถึงสถานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ว่ามีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้าง ที่ต้องพ่ึงพิงการนําเข้าวัตถุดิบ ช้ินส่วน พลังงาน เงินทุน และ
เทคโนโลยี ในสัดส่วนที่สูง โดยที่ประสิทธิภาพการผลิตยังตํ่า  การผลิตอาศัยฐานทรัพยากรมากกว่าองค์
ความรู้ มีการใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิตและบริโภคอย่างสิ้นเปลือง ทําให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมและ
ผลกระทบในด้านสังคมตามมา  นอกจากน้ี โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ยัง
ไม่กระจายไปสู่พ้ืนที่ชนบทอย่างเพียงพอและทั่วถึง  ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของไทยต่างอยู่ในระดับตํ่าและตกเป็นรองประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นคู่แข่งทางการค้า  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมถูกกล่าวถึงไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 โดยนัยว่า การขยายโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยมีมากขึ้น แต่ความสามารถในการ
เรียนรู้โดยเช่ือมโยงนําความรู้ไปปรับใช้ยังอยู่ในระดับตํ่า คุณภาพการศึกษายังไม่เพียงพอในการปรับตัวเท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้   การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนามีเพียงร้อยละ 
0.26 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ซึ่งตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยถึง 7 เท่า  การนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ในประเทศอยู่ในระดับตํ่า  และยังมีปัญหาวิกฤตค่านิยม ที่เป็นผลกระทบจากการเล่ือนไหลทาง
วัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศ ทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง  สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีจึงเป็นประเด็น
เร่งด่วนที่สถาบันการศึกษาต้องให้ความสําคัญต่อไป 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 มีการกําหนดตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
  12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมีกรรมการ
ประกันคุณภาพ ทําหน้าที่กํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมากําหนด
แผนพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
  12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
  12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้อง
จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ 
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 12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ที่มุ่งจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม 
และพ่ึงพาตนเองได้ 

13.   ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.   ปรัชญา  ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร    
      1.1   ปรัชญาของหลักสูตร 
  มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้
ความสามารถเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเอง และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน และประเทศชาติ 
 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 
 ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติใน
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ความสามารถควบคู่กับจริยธรรม เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ พ่ึงพาตนเองได้ และสร้างสรรค์งานให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
      1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้หลักวิชาเพ่ือแก้ปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มีความรู้ขั้นพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านสิ่งแวดล้อมได้
เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ในลักษณะที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ การรักษา
สภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่
เสมอสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานด้วยหลักวิชาที่มีการวางแผน 
และควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็ว
และมีคุณภาพ 

1.3.3 เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร    
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

1.3.4 เพ่ือให้เสริมสร้าง การพัฒนาตนเองให้เป็นนักปฏิบัติงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถส่ือสารงานท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

1.3.5 เพ่ือให้เกิดการสร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
-   ปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานไมตํ่่า
กว่าที่สกอ.กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม 

-  ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม 

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ ความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิตโดย
เฉลี่ยในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการให้
มีประสบการณ์จากการนํา
ความรู้ทางเทคโนโลยีไปปฏิบัติ
จริง  

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้ทํางานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก  
- อาจารย์สายปฏิบัติการต้องมอบ
ใบรับรองวิชาชีพในสาขาที่สอนปฏิบัติ 
(Workshop Certification) 
 

- ปริมาณงานบริการวิชาการ
ในหลักสูตร 

- ใบรับรองวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค  โดยในหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา  

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาค
การศึกษาที่ไม่บังคับ  ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์  โดยให้เพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
สามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
“ไม่มี” 

 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน  
 2.1.1    ภาคการศึกษาที่ 1    ตามวัน-เวลาราชการปกติต้ังแต่เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม 
 2.1.2   ภาคการศึกษาที่ 2    ตามวัน-เวลาราชการปกติต้ังแต่เดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 
 2.1.3   ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ตามวัน-เวลาราชการปกติต้ังแต่เดือน มีนาคม-พฤษภาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และสาระ
การเรียนรู้คณติศาสตร์รวมกนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทยีบเท่า และนกัศึกษาหลักสตูรเตรียมวิศวกรรม โดยให้เป็นไปตามระเบียบของ
ประกาศรับสมคัรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
     ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไป

จากเดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมท้ังการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่นักศึกษา ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

2.4   กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3 
2.4.1.   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
2.4.2.   มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตือน ให้คําปรึกษา แนะนํา 
 
 
 
 



10 

 

 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จํานวน
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 3 - - 30 30 30 
ช้ันปีที่ 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

จํานวน
นักศึกษา    

 ที่จะสําเร็จ
การศึกษา 

- - - 30 30 

 
6.  งบประมาณ  

        ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่าย  
ในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี  ตามรายละเอียดดังน้ี 

2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 
รวมรายรับ 69,000 74,000 79,000 84,000 89,000 
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2.6.2  งบประมาณรายจ่าย  (หน่วย : บาท)   
          ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย
ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี  (หน่วย : บาท)  ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

      รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เงินเดือน 26,801 28,141 29,548 31,026 32,577 
ค่าวัสดุ 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
ค่าใช้สอย 16,081 16,885 17,729 18,615 19,546 
ค่าตอบแทน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
ค่าจ้างช่ัวคราว 670 703 739 775 814 
เงินอุดหนุน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
สาธารณูปโภค 4,022 4,223 4,434 4,655 4,888 
รายจ่ายอ่ืนๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

รวม 66,738 70,076 73,578 77,257 81,120 
 

2.7   ระบบการศึกษา 
          แบบช้ันเรียน 
          แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก 
          แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
          แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
          แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
          อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม 
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1.1.1) m=i1Jl'lJ1fl1~1LLmmT~~mn~ 12 · V1l.h tl f1 li1, 
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2.1.2) . nci1l1'lJ1~'U~1'U'Vn'l1i"l1m':illm£1l'1{ 26 Vl'l.htlf1li1, .. 

2.2) mi1J1"lJ11i~U'l~'U 47 Vlt.bvn91 

. 2.3) n~1J1"l111i~Li'ivn ·15 Vl'l.bvnlil . 

3) Vl1I1f1~«ij1LaiJnLi;t~ 6 VlU1Vnlil 
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3.1.3 รายวิชา  
   1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  30 หน่วยกิต    

1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน 12 หน่วยกิต 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 

1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ จํานวน 3 หน่วยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ จํานวน 9 หน่วยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving  
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN103  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 
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2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปน้ี  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การดําเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills 
GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 

GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจํานวน 3 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปน้ี 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making 
GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 
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2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 

2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ  
GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 

2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ  
GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 
 

   2)  หมวดวิชาเฉพาะ    109   หน่วยกิต  
             2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี  47  หน่วยกิต  ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
     2.1.1) กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  21 หน่วยกิต 
    FUNMA105 แคลคลูัส 1  สาํหรับวิศวกร    3(3-0-6) 
      Calculus 1  for  Engineers 
    FUNMA106 แคลคลูัส 2  สาํหรับวิศวกร    3(3-0-6)
      Calculus 2  for  Engineers 
    FUNMA107 แคลคลูัส 3  สาํหรับวิศวกร    3(3-0-6)
      Calculus 3  for  Engineers 
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    FUNSC101 ฟิสิกส์ 1  สําหรับวิศวกร     3(3-0-6 )
      Physics 1  for  Engineers 
    FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร    1(0-3-1)
      Physics  Laboratory 1  for  Engineers 
    FUNSC103 ฟิสิกส์ 2  สําหรับวิศวกร     3(3-0-6)
      Physics 2  for  Engineers 
    FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร    1(0-3-1)
      Physics  Laboratory  2 for  Engineers 
    FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร     3(3-0-6)
      Chemistry  for  Engineers 
    FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร    1(0-3-1)
      Chemistry  Laboratory  for  Engineers 
 
     2.1.2) กลุม่วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 26 หน่วยกิต 
    ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-5)
      Engineering Drawing 
    ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6)
      Engineering Mechanics 
    ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6)
      Engineering Materials 
    ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-3-5)
      Computer Programming 
    ENGCV601 ชลศาสตร์        3(3-0-6)
      Hydraulics 
  ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์     1(0-3-1)
    Hydraulic Laboratory  
    ENGEV102 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม    3(2-3-5)
      Chemistry for Environmental Engineers 
    ENGEV105 การสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)
      Surveying for Environmental Engineers 
    ENGEV106 ปฏิบัติการสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม   1(0-3-1)
      Surveying Practice for Environmental Engineers 
    ENGEV201 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม    3(2-3-5)
      Environmental Unit Operations 
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    2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47 หน่วยกิต ให้ศกึษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
  ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า    3(2-3-5)
    Fundamental Electrical Engineering   

ENGCV603 อุทกวิทยา      3(3-0-6) 
     Hydrology 
    ENGEV103 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม    3(2-3-5)
      Biology for Environmental Engineers 
    ENGEV202 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม    3(2-3-5)
      Environmental Unit Processes 
    ENGEV203 วิศวกรรมการประปา     3(3-0-6)
      Water Supply Engineering 
    ENGEV204 วิศวกรรมนํ้าเสีย      3(3-0-6)
      Wastewater Engineering 
    ENGEV205 การออกแบบงานประปา     3(2-3-5)
      Water Works Design 
    ENGEV206 การออกแบบวิศวกรรมนํ้าเสยี    3(2-3-5)
      Wastewater Engineering Design 
    ENGEV301 การควบคุมมลพิษอากาศ     3(3-0-6)
      Air Pollution Control 
    ENGEV401 การจัดการขยะมูลฝอย     3(3-0-6)
      Solid Waste Management 
    ENGEV402 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ    3(3-0-6)
      Environmental System and Management 
    ENGEV408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6)
      Environmental Health Engineering 
    ENGEV409 การจัดการของเสียอันตราย    3(3-0-6)
      Hazardous Waste Management 
    ENGEV501 การฝึกงานในโรงงาน     1(0-3-1)
      Workshop Practices 
    ENGEV502 สุขาภิบาลอาคาร      3(2-3-5)
      Building Sanitation 
    ENGEV504 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   1(0-3-1)
      Environmental Engineering Pre-Project 
    ENGEV505 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    3(1-6-4)
      Environmental Engineering Project 
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    2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ใหศ้ึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
          2.3.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ใหศ้ึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชา 

ENGEV507       สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                          6(0-40-0) 
                             Co-operative Education Environmental Engineering 

 
2.3.2  นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ให้ศกึษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 

ENGEV506       การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                              3(0-40-0)  
                          Environmental Engineering Practice 

 
   และให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่มเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ีให้ครบหน่วยกิตตามกลุ่มวิชาชีพ
เลือก ดังน้ี 
    ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6)
       Engineering Economics 
    ENGEV101       หลักพ้ืนฐานวิศวกรรม     3(3-0-6)
       Principles of Engineering 
    ENGEV104 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิง่แวดล้อมเบ้ืองต้น  3(3-0-6)
      Introduction to Environmental Science and Engineering 
    ENGEV207 เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าและนํ้าเสียสมัยใหม ่  3(3-0-6)
      New Technology for Water and Wastewater Treatment 
    ENGEV208 การออกแบบระบบระบายนํ้า    3(3-0-6)
      Design of Sewerage 
    ENGEV302 การควบคุมเสยีงและระบบสั่นสะเทือน   3(3-0-6)
      Noise and Vibration Control 
    ENGEV403 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
      Industrial Safety Management 
    ENGEV404 การจัดการคุณภาพนํ้า     3(3-0-6)
      Water Quality Management 
    ENGEV405 การควบคุมนํ้าเสียทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
      Industrial Water Pollution Control 
    ENGEV406 วิศวกรรมนิเวศวิทยา     3(3-0-6)
      Ecological Engineering 
    ENGEV407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6)
      Environmental Impact Assessment 
    ENGEV410 การป้องกันมลพิษ     3(3-0-6)
      Pollution Prevention 
    ENGEV503 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3(2-3-5)
      Computer Aided for Environmental Engineering     
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    ENGEV507 เขียนแบบสุขาภิบาล     3(3-0-6)
      Sanitary Drawing 
   

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาที่

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
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3.1.4  ความหมายของรหัสรายวิชาและรหัสการจัดชั่วโมงเรียน   
           3.1.4.1   ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 
 CCC  หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G  หมายถึง  กลุ่มวิชา แทนด้วยตัวเลข 1 - 9   

 XX  หมายถึง  ลําดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตร ี

   SO : กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
  3) ENG  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
CV : วิศวกรรมโยธา 
ME : วิศวกรรมเครือ่งกล 
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 
EV : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
TD : วิศวกรรมแม่พิมพ์  
MN : วิศวกรรมเหมืองแร่ 

   EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละควบคุมอัตโนมัติ 
   AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
    
 
  4) G : กลุ่มวิชา 

1 : กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
2 : กลุ่มวิชานํ้าและนํ้าเสีย  
3 : กลุ่มวิชาอากาศและเสียง 
4 : กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 



21 

 

 

5 : กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 

C หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
T หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา  
แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 1  3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 2  3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 3 3(3-0-6) - 

FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร  
Calculus 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101 หรือเรียนควบคู่
กัน   

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร  
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 หรือเรียนควบคู่
กัน   

ENGEV501 การฝึกงานในโรงงาน 
Workshop Practices 

1(0-3-1) - 

หน่วยกิตรวม 21  
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ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย
กิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 4 3(3-0-6) - 

FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 
Calculus 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNMA105  

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร  
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC102  

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร  
Physics  Laboratory  2 for  Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ
FUNSC103 หรือเรียน

ควบคู่กัน   
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม     

Engineering Drawing 
3(2-3-5) - 

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) FUNSC101  หรือ 
FUNSC105 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

ENGEV102 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
Chemistry for Environmental Engineers 

3(2-3-5) FUNSC201  

หน่วยกิตรวม 22  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 

ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย
กิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 5 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 1  3(3-0-6) - 
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร  

Calculus 3 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA106  

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) - 

ENGCV601 ชลศาสตร์   
Hydraulics 

3(3-0-6) ENGCC302  

ENGEV103 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
Biology for Environmental Engineers 

3(2-3-5) - 

ENGEV201 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม  
Environmental   Unit Operations 

3(2-3-5) FUNSC201 และ 
FUNSC202  

หน่วยกิตรวม 21  
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 2 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 6 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 7 3(3-0-6) - 

ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
Fundamental  Electrical Engineering   

3(2-3-5) - 

ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
Hydraulic Laboratory 

1 (0-3-1) ENGCV601 หรือ
เรียนควบคู่กัน   

ENGCV603 อุทกวิทยา 
Hydrology 

3(3-0-6) ENGCV601 

ENGEV202 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม  
Environmental  Unit Processes 

3(2-3-5) FUNSC201 และ 
FUNSC202  

หน่วยกิตรวม 19  
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ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 8 3(3-0-6) - 

ENGEV203 วิศวกรรมการประปา 
Water Supply Engineering 

3(3-0-6) ENGEV102  และ 
ENGEV201   

ENGEV204 วิศวกรรมน้ําเสีย 
Wastewater Engineering 

3(3-0-6) ENGEV103 และ 
ENGEV202  

ENGEV402 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
Environmental System and Management 

3(3-0-6) - 

ENGEV502 สุขาภิบาลอาคาร 
Building Sanitation 

3(2-3-5) - 

ENGEVXXX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) - 

ENGEVXXX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 21  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGEV105 การสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

Surveying for Environmental Engineers 
3(3-0-6) - 

ENGEV106 ปฏิบัติการสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
Surveying Practice for Environmental Engineers 

1(0-3-1) ENGEV105 หรือ
เรียนควบคู่กัน 

ENGEV205 การออกแบบงานประปา 
Water Works Design 

3(2-3-5) ENGEV203   

ENGEV206 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย 
Wastewater Engineering Design 

3(2-3-5) ENGEV204   

ENGEV401 การจัดการขยะมูลฝอย  
Solid Waste Management 

3(3-0-6) - 

ENGEV504 การเตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
Environmental Engineering Pre-Project 

1(0-3-1) - 

ENGEVXXX วิชาชีพเลือก 3  3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 17  
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ปีการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

ENGEV507 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Co-operative Education Environmental Engineering 

6(0-40-0)  

หน่วยกิตรวม 6 
 

 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGEV301 การควบคุมมลพิษอากาศ 

Air Pollution Control 
3(3-0-6) - 

ENGEV408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Engineering 

3(3-0-6) - 

ENGEV409 การจัดการของเสียอันตราย  
Hazardous Waste Management 

3(3-0-6) - 

ENGEV505 โครงงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
Environmental Engineering Project 

3(1-6-4) ENGEV504   

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 18  
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แผนการศึกษาแบบไม่มีสหกิจศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 1  3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 2   3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 3 3(3-0-6) - 

FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร  
Calculus 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101 หรือเรียนควบคู่
กัน   

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร  
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6) - 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 หรือเรียนควบคู่
กัน   

ENGEV501 การฝึกงานในโรงงาน 
Workshop Practices 

1(0-3-1) - 

หน่วยกิตรวม 21  
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ปีการศึกษาท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย
กิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคบั 4 3(3-0-6) - 

FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 
Calculus 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNMA105  

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร  
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC102  

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร  
Physics  Laboratory  2 for  Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ
FUNSC103 หรือเรียน

ควบคู่กัน   
ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  

Engineering Mechanics 
3(3-0-6) FUNSC101  หรือ 

FUNSC105  
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 
3(3-0-6) - 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5) - 

ENGEV102 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
Chemistry for Environmental Engineers 

3(2-3-5) FUNSC201  

หน่วยกิตรวม 22  
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ปีการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย
กิต รหัสวิชาบังคับก่อน 

GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคบั 5 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 1  3(3-0-6) - 
FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร  

Calculus 3 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA106  

ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม     
Engineering Drawing 

3(2-3-5) - 

ENGCV601 ชลศาสตร์   
Hydraulics 

3(3-0-6) ENGCC302 

ENGEV103 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
Biology for Environmental Engineers 

3(2-3-5) - 

ENGEV201 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม  
Environmental   Unit Operations 

3(2-3-5) FUNSC201 และ 
FUNSC202  

หน่วยกิตรวม 21  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 6 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ 7 3(3-0-6) - 

GEBXXXXX วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 2 3(3-0-6) - 

ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 
Fundamental  Electrical Engineering   

3(2-3-5) - 

ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
Hydraulic Laboratory 

1 (0-3-1) ENGCV601 หรือ
เรียนควบคู่กัน   

ENGCV603 อุทกวิทยา 
Hydrology 

3(3-0-6) ENGCV601 

ENGEV202 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม  
Environmental  Unit Processes 

3(2-3-5) FUNSC201 และ 
FUNSC202  

หน่วยกิตรวม 19  
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ปีการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
GEBXXXXX ศึกษาท่ัวไปบังคบั 8 3(3-0-6) - 

ENGEV203 วิศวกรรมการประปา 
Water Supply Engineering 

3(3-0-6) ENGEV102  และ 
ENGEV201   

ENGEV204 วิศวกรรมน้ําเสีย 
Wastewater Engineering 

3(3-0-6) ENGEV103 และ 
ENGEV202  

ENGEV402 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
Environmental System and Management 

3(3-0-6) - 

ENGEV502 สุขาภิบาลอาคาร 
Building Sanitation 

3(2-3-5) - 

ENGEVXXX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) - 

ENGEVXXX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 21  
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGEV105 การสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

Surveying for Environmental Engineers 
3(3-0-6) - 

ENGEV106 ปฏิบัติการสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
Surveying Practice for Environmental Engineers 

1(0-3-1) ENGEV105 หรือ
เรียนควบคู่กัน 

ENGEV205 การออกแบบงานประปา 
Water Works Design 

3(2-3-5) ENGEV203   

ENGEV206 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย 
Wastewater Engineering Design 

3(2-3-5) ENGEV204   

ENGEV401 การจัดการขยะมูลฝอย  
Solid Waste Management 

3(3-0-6) - 

ENGEVXXX วิชาชีพเลือก 3  3(T-P-E) - 

ENGEVXXX วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 19  
ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGEV506 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Environmental Engineering Practice 
3(0-40-0) - 

หน่วยกิตรวม 3  
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ปีการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGEV301 การควบคุมมลพิษอากาศ 

Air Pollution Control 
3(3-0-6) - 

ENGEV408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
Environmental Health Engineering 

3(3-0-6) - 

ENGEV504 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
Environmental Engineering Pre-Project 

1(0-3-1) - 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 10  
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
ENGEV409 การจัดการของเสียอันตราย  

Hazardous Waste Management 
3(3-0-6) - 

ENGEV505 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
Environmental Engineering Project 

3(1-6-4) ENGEV504   

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E) - 

หน่วยกิตรวม 9  
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา   
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  1.1) วิชาบังคับ  
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในบริบท

ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts. 
 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับทักษะชีวิต 

สังคม วัฒนธรรม และการทํางาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to 

life, social, cultural and work situations.  
 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการนําเสนองานในบริบท

ทางวิชาการ 
 Practice English listening, speaking, reading, writing skills and giving 

presentations in academic contexts. 
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GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะในการ
ฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ   สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 Study formats and effective communication strategies in Thai language, 
be able to develop systematic thinking and creative communication 
with the arts of listening and critical reading, be able to speak and write 
with quality of academic language, be able to integrate Thai language, 
technology and innovation for lifelong learning and be aware of Thai 
language use as Thai cultural heritage. 
 

   
   1.1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 

GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ         3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและ

การควบคุมนํ้าหนัก การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพทาง
กาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating behavior and 
weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of 
training program and practicing exercise activity for health. 
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  1.1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่างๆ หลักการใช้

เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 The study of concepts, theories, techniques and development 
processes for thinking and reasoning, inspiration for encouraging ideas, 
Lanna and Thai wisdom, innovation and modern technologies are 
employed as a case study. 
 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
 Innovation and Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์  สังคม  
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ฝึกออกแบบนวัตกรรม 

 The study of a changing society and evolution of science and 
technology, creating innovative processes, relationships between 
people, society, innovative technology and environment, effects of 
innovation on natural resources and environments, contemporary issues 
in science and technology, practice innovative design. 
 

GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต       3(3-0-6) 
 Art of living   
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจําวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างย่ังยืน การฝึกสมอง การจัดการ
อารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้าน
การทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กรณีศึกษา   
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 The study of scientific thinking processes and ethics in life, intellectual 
development processes for solving daily life problems and the pursuit 
of sustained happiness, mind practice, emotional management, 
understanding and self-esteem, personality and development, anti-
corruption, modern social behavior, employing information technology 
for case studies    
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1.2) วิชาเลือก  
   1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้   หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โครงการอันเน่ืองจากพระราชดําริ หลักธรรมาภิบาล  
ภูมิปัญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและกระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การดําเนิน
ชีวิต  การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม  การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
บนพ้ืนฐานคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application, adoption 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working principles, projects 
from His Majesty the King’s initiation, good governance principles,  
Wisdom, thinking and life management in accordance with changes in 
Thai and global societies, integration of cultural diversity into a way of 
life, public-mindedness and environmental conservation,  happy living 
based  on  moral, ethics  and  sufficiency economy principles 

 

GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการดํารงชีวิต 

การพัฒนาความคิด เจตคติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย  การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม  
ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การทํางานเป็นทีม การสร้าง
ผลิตผลในการทํางาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study philosophy, human value and moral principles for living, 
development of attitude, role, duty and responsibility towards oneself 
and others, participation in social and Thai cultural activities, building 
awareness for public affairs, study emotional management and 
relationship building methods, teamwork, productivity in work, and 
professional ethics. 
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GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  ระบบสังคม วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมืองไทย  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ  และพฤติกรรม
การเมืองไทย  วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ
สํารวจปัญหาที่เก่ียวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลง   สังคมกับการเมืองและ
กฎหมาย  บทบาท ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 

 Thai history, social, cultural, economic and political systems, trends of 
socio-economic changes, as well as administrational and political 
behaviour, relationship between politics and socio-economic factors, 
survey of social, related problems during transition society and politic 
and law, role, duty responsibility and involvement in society. 

 

GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์ 

การใช้ในชีวิตประจําวัน การทํางานและการเป็นผู้นํา การสื่อสารเพ่ือสร้างมนุษย
สัมพันธ์ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior, human relations theories, 
implementation in daily life, work and leadership, communication to 
build human relations on both Thai and international cultural basis. 
 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความสําคัญของ

ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมือง
และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการ
รวมกลุ่ม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 
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 Study General information about ASEAN countries, history and 
importance of ASEAN community, ASEAN countries cooperation, i. e. 
political and security, economic, social and cultural, impact of group 
forming including problem and barrier. 

 

GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต  การจัดการอารมณ์ 

ความเครียดและสุขภาพจิต  การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง   แรงจูงใจในการ
เรียนรู้และการทํางาน สัมพันธภาพในการทํางาน การบริหารความขัดแย้ง  
ตลอดจนการปรับตัวในสังคมและการทํางาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและ
การประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 

 Study introduction a basic knowledge in psychology for a living, 
Emotion management, Stress and mental health, Understanding and 
acceptance of self-esteem, Motivation to learn and work.  Human 
Relation in working, Conflict Management, and adjustment in society 
and work.  In order to be able to live in society and work in career 
happily. 
 

   1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินในโดยใช้ตรรกศาสตร์  คณิตศาสตร์การเงินและเบ้ีย

ประกัน   นําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน  และนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 The study of decision process by using logic, financial mathematics and 
insurance premium, employ the knowledge of mathematics and 
statistics to serve daily life, and data processing of mathematics and 
statistics by using the package program. 
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GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Necessary Information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ   เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social  Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์   การละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา 
ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
การใช้บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเบ้ืองต้นที่จําเป็นในปัจจุบัน 

 Definition, Importance and Components of Information Technology, 
Internet, Social Network, e-Commerce, Computer Crime Law, Copyright, 
Intellectual Property, Internet Threats and Security, Internet search 
techniques, On-line Services, Multimedia Technology and Application 
Programs for daily life and important uses. 
 

GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 

The study of thinking process, scientific approach to gathering 
information, analysis and explanation of news, process of logical 
decision making, application of scientific, principle of thinking and 
dealing with everyday problems. 
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GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทํางานวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research and 
Innovation 

 

 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล  โดยใช้

กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการนําทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

 The study and development of skills in collecting information, 
analyzing and summarizing data by employing scientific methods. This 
course aims to preparing students to apply those skills in research and 
creative innovation.  
 
 

GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวัน 

และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคสําคัญที่มี
ผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรม 

 The study of science and technology development, using of chemical 
in everyday life and  effect of chemical on environment, healthy food, 
significant diseases and social impact, holistic health concept and 
promotion.  The advancement of science effect on humanity, 
environment, society, political and culture. 
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GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 The study of natural resource and environment, relationship of human 
and environment, environmental effects, recently environmental 
problems, using of natural resource and environmental sustainability 
base on science, modern technology. 
 

   1.2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรบัผูป้ระกอบวิชาชพี 3(3-0-6)
 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษท่ีใช้ในงานอาชีพ  และฝึกปฏิบัติทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ
นําเสนอโครงงาน 

 Study English vocabulary, expression and structure in profession, 
practice English listening, speaking, reading and writing skills for 
communication in professional context and giving project presentation 
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GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6)
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่ใช้

ในการเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การนําสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอรายงาน และการบูรณา
การ กับศาสตร์ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Study meaning, importance, and characteristics of academic report, 
information used for writing academic report, access to information 
sources, utilization of information, techniques in writing academic 
report, presenting report and integrating with professional-related 
sciences efficiently and appropriately. 
 

GEBLC203 วรรณกรรมท้องถ่ิน 3(3-0-6)
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม

อันทรงคุณค่าด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตน ตลอดจนสามารถนํา องค์ความรู้ที่ได้
ไปบรูณาการเข้ากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 Study local history and background, including valuable traditions and 
cultures in order to make learners aware and acknowledge the values 
of local cultures and traditions, integrating body of knowledge to 
education, career, and living in society with maximum efficiency 
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GEBLC204 ภาษาไทยสาํหรับชาวตา่งประเทศ 3(3-0-6)
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเก่ียวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออก

เสียง การอ่าน การเขียนเบ้ืองต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจําวัน และเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

 Study basic Thai language principles, consonants, vowels and tones, 
practice in pronunciation, basic reading and writing, listening and 
speaking in daily life, study Thai culture. 
 

GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกทักษะในการสื่อสาร 
เรียนรู้เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลของประเทศจีน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in 
various situations, study language use in various situations, practice 
communication skills, learn about arts and culture, tradition, religion, 
and festivals of China. 
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GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6)
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง และการใช้สํานวน

ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด 
คือ ฮิระงะนะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน 

 Study and practice basic Japanese language skills, practice 
pronunciation and use of expressions in daily life situations, reading 
and writing 2 types of Japanese alphabets – Hiragana and katakana, 
practice basic building sentence structure. 
 

GEBLC501 ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ ระบบการออกเสียง ระบบสัท

อักษร ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามลําดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษร
เกาหลีให้ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์
จากคําศัพท์ วลี และประโยคเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเบ้ืองต้น 

 Study and practice basic Korean language skills – pronunciation 
system and phonetic alphabet system, study writing Korean alphabet 
by stroke order ( bishun) , writing Korean alphabet correctly, practice 
skills in listening, speaking, reading and writing in various situations 
from vocabularies, phrases and sentences for communication and 
study of basic culture. 
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GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6)
 Fundamental Burmese 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing in 

various situations, study culture of language use in various situations. 
 
   1.2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 

GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย 

การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและการประเมิน
สมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยตนเอง 
การออกกําลังกายในการเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็น
พ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย  

 Enhance the knowledge relating to the physiology, the effects of 
exercise on various systems of the body, prevention of injury from 
exercise, test and assessment of self-physical fitness, create a self-
fitness program, exercise in sports and exercise for health and the 
practice based on sports and exercises. 
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GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 Sports for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬา

เพ่ือสุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่น
กีฬา พ้ืนฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บ
ทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Enhance the knowledge relating to sports science, personal health, 
principles in choosing sports for health,  playing sports appropriated to 
the age or physical condition,  sport planning, basis of sport playing, 
physical fitness and sports, injuries from playing sports, management 
model of competitive sports for health, and practice in sport activities.

 
GEBHT104 นันทนาการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)

 Recreation for Health Promotion 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ 

การเป็นผู้นํานันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่างๆ ประเภทของกิจกรรม
นันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬาและ
การละเล่นพ้ืนบ้านของไทยและชาติต่างๆ 

 Enhance the knowledge relating to recreation and health promotion, 
the recreation games, the management of the camp activities, the 
types of recreational activities, program design and practice for 
recreational activities, and Thai and international folk sports. 
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1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6)

 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 การดําเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ   โรคท่ีเกิดจากการทํางานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบําบัดและการแพทย์ทางเลือก  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจิตวิทยา การ
ปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจ การ
เตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 The study of lifestyle affects health, office syndrome and disease in 
the modern city, natural therapy and alternative medicine, 
introduction to psychology, adaptation to social change, strain 
manipulate, motivation, preparation for world changing. 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
   2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

FUNMA105 แคลคลูสั 1 สาํหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Calculus 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   

ศึกษาเก่ียวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
รูปแบบยังไม่กําหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต  
The study of functions, limits and continuity of functions, 
differentiation of real-valued functions, indeterminate form, 
applications of derivative, integration of real-valued functions, 
techniques of integration, definite integral and applications. 
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FUNMA106 แคลคลูสั 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Calculus 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร   

ศึกษาเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ 
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์  เส้น ระนาบ และผิวในปริภูมิสาม
มิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์  แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์ 
The study of polar coordinate and parametric equations, vectors in 
three-dimensional space, vector-valued functions of a real variable, 
differentiation and integration of vector-valued functions of a real 
variable and their applications, line, plane and surface in three-
dimensional space, calculus of real-valued functions of two 
variables and applications, calculus of real-valued functions of 
several variables and applications. 
 

FUNMA107 แคลคลูสั 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Calculus 3 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012205 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร   

ศึกษาเก่ียวกับสมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบ้ืองต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  
ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน 
The study of ordinary differential equation and applications, 
numerical integration, improper integral, line integral, mathematical 
induction, sequence and series of number, Taylor series expansions 
of elementary functions. 
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FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Physics 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สาํหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเก่ียวกับกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ 

ของไหล ความร้อน การสั่นและคล่ืน โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สําคัญทาง
ฟิสิกส์ การสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคํานวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
The study of mechanics of particles and rigid body, properties of 
matter, fluid mechanics, heat, vibrations and waves.  Teaching 
focuses on the main principles of physics including with skills of 
analytic and calculation for solving engineering problems. 

 
FUNSC102 ปฏิบัติการฟสิกิส์ 1 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1)
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรบัวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   
 
 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองที่เก่ียวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบ 
ด้วยการทดลองทางกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของ
สสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยเน้ือหาจะสอดคล้องกับ
วิชาฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in 
physics consisting of various experiments in mechanics of particles 
and rigid body, properties of matter, fluid mechanics, heat, 
vibrations and waves. The course contents are in accordance with 
FUNSC101 Physics 1 for Engineers. 
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FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Physics 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สาํหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC102 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร   
 ศึกษาเก่ียวกับองค์ประกอบของหลักแม่ เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 

อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยการสอนจะเน้นที่หลักการ
ที่สําคัญทางฟิสิกส์ รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคํานวณแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม 
The study of elements of electromagnetism, A. C. circuits, 
fundamental electronics, optics and modern physics.  Teaching 
focuses on the main principles of physics including with skills of 
analytic and calculation for solving engineering problems. 

 
FUNSC104 ปฏิบัติการฟสิกิส์ 2 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1)
 Physics Laboratory 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรบัวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร และ      

                     FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   
 
 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองที่เก่ียวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบ 
ด้วยการทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 
ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยเน้ือหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 2 สําหรับ
วิศวกร 
A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in 
physics consisting of various experiments in electromagnetism, A.C. 
circuits, fundamental electronics, optics and modern physic.  The 
course contents are accordance with FUNSC103 Physics 2 for 
Engineers. 
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FUNSC201 เคมีสาํหรบัวิศวกร 3(3-0-6)
 Chemistry for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021106 เคมีสําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   

ศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม 
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและ
ธาตุแทรนซิซัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง 
ของเหลวและสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนํ้า 
Study of atomic theory, electron configuration of atom, properties 
of elements in periodic table, representative elements, non-metal 
and transitional elements, chemical bonds, stoichiometry, 
properties of gas, solid, liquid and solution, chemical kinetics, 
chemical equilibrium and ion equilibrium in water. 

 
FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรบัวิศวกร 1(0-3-1)
 Chemistry Laboratory for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021107 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC201 เคมสีําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   

ปฏิบัติการเก่ียวกับการช่ัง-ตวงทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียม
สารละลายและการคํานวณหาความเข้มข้น สมบัติของก๊าซ โครงสร้างของผลึก
สามัญบางชนิด สมบัติของของเหลว ความหนืดของของเหลว สมบัติคอลลิเกทิ
ฟของสารละลาย คอลลอยด์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออ
นิก ปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ 
Laboratory practice about the measurement, stoichiometry, 
solution preparation and concentration calculation, properties of 
gas, liquid and crystalline structure, viscosity of liquid, colligative  
properties of solution colloid, rate of reaction, chemical and ionic 
equilibrium, acid-base reaction. 
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2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
 Engineering Drawing 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 
 วิชาบังคับกอ่น : ไม่มี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิกและ

การเขียนภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผ่ือ ภาพตัด ภาพช่วยและแผ่น
คล่ี การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกช้ินและภาพประกอบ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 
Study and practice of lettering, orthographic projection, orthographic 
drawing and pictorial drawing dimensioning and tolerancing, sections, 
auxiliary views and development, freehand sketches, detail and 
assembly drawings, basic computer-aided drawing. 
 

ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 Engineering Mechanics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 วิชาบังคับกอ่น : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร หรือ  

                     FUNSC105 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1  
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ แรงและโมเมนต์ของแรง ระบบแรงและผลลัพธ์

ของระบบแรง การสมดุลและการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ แรงภายใต้ของไหลท่ีอยู่นิ่ง 
แรงในช้ินส่วนของโครงสร้าง โครงกรอบและเครื่องจักรกลคิเนแมติกส์และคิเนติกส์ของ
อนุภาคและวัตถุเกร็ง กฎข้อท่ีสองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตต์ัม
Study of force systems, 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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ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 Engineering Materials 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุ

วิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และ
วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบสมบัติ
ต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมายสมบัติทางกลและการเสียหายของ
วัสดุ 

 Study of relationship between structures, properties, production 
processes and applications of main groups of engineering materials i.e. 
metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium 
diagrams and their interpretation, mechanical properties and materials 
degradation. 

  
ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
 Computer Programming 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้เขียน
โปรแกรมในปัจจุบัน 
Study and practice of computer concepts, computer components, 
hardware and software interaction, current programming language, 
programming practices. 
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ENGCV601 ชลศาสตร์   3(3-0-6)
 Hydraulics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33056201 ชลศาสตร์   
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหลสถิต พลศาสตร์ของของไหล สมการการ

ไหลต่อเน่ือง  สมการพลังงานของการไหลแบบคงที่โมเมนตัมและแรงเน่ืองจาก
การไหล  การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัว
ไม่ได้ในท่อ การไหลใน  ทางนํ้าเปิด  การวัดค่าจากการไหลแบบไม่คงที่ของของ
ไหล 
The study of fluid statics, fluid dynamics, continuity equation, 
energy equation for steady flow, momentum and forces in fluid 
flow, dimensional analysis and similitude, incompressible fluid flow 
in pipe, fundamentals of open channel flow, measurement of 
unsteady fluid flow. 
 

ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร ์   1(0-3-1)
 Hydraulic Laboratory 
 รหัสรายวิชาเดิม :  33056202 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV601 ชลศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน   
 ปฏิ บั ติการเก่ียวกับของไหลสถิต  การไหลผ่ านรูระบายและฝายนํ้ าล้น  

โมเมนตัมและแรง  การไหลในท่อ การสูญเสียหัวความดันในท่อ การไหลในทาง
นํ้าเปิด การไหลไม่คงที่  
The practice of fluid statics, flow through orifice and weir, 
momentum and forces of flow in pipe, head loss in pipe, open 
channel flow, unsteady flow. 
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ENGEV102 เคมีสาํหรบัวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
 Chemistry for Environmental Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33061102 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
  วิชาบงัคบัก่อน  :  FUNSC201 เคมสีําหรบัวิศวกร 
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการเคมีเก่ียวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพน้ําและการบําบัดนํ้าทิ้ง

นํ้าเสีย ลักษณะทางเคมีและกายภาพของนํ้าและนํ้าทิ้ง การเก็บและรักษาตัวอย่างนํ้า 
การวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ของแข็ง ไนโตรเจน เป็นต้น รวมท้ัง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการสําหรับวิเคราะห์คุณภาพนํ้า และน้ํา
เสีย  และการนําข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ไปใช้งานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 Study on the principle of chemistry related to improving water quality, 
water and waste water treatment, water and waste water 
characteristics, physico-chemical characteristics, water sampling and 
preservation, water quality analysis, DO, BOD, COD, Total solids, 
Nitrogen, including the instrument used for water quality analysis. 
Interpretation and application of result of water analysis for 
environmental engineering work. 

 
ENGEV105 การสํารวจสาํหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Surveying for Environmental Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33053201 การสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเก่ียวกับการสํารวจเบื้องต้น การทําระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้อง

วัดมุมในการวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและช้ันงานในการสํารวจ  การ
ปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาแอซิมัธและระบบพิกัดทางราบของงาน
วงรอบอย่างละเอียด การทําวงรอบและค่าระดับอย่างละเอียด การสํารวจและการ
เขียนแผนที่ภูมิประเทศสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

 Study of introduction to surveying work, basic field works, leveling, 
principles and applications of theodolites, distance and direction 
measurements, errors in surveying, acceptable error, data orrection, 
triangulation, precise determination of azimuth, precise traverse plane 
coordinate system, precise leveling, topographic survey, map plotting. 
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ENGEV106 ปฏิบัติการสาํรวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
 Surveying Practice for Environmental Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33053202 ปฏิบัติการสํารวจ 
  วิชาบงัคบัก่อน  :  ENGEV105 การสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม หรือเรียน

ควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดระยะ การทําระดับ การวัดมุม การทําวงรอบ การเก็บ

รายละเอียด การเขียนแผนที่ภูมิประเทศสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม การกําหนด
ตําแหน่งในงานก่อสร้าง  

 The practice of Introduction to surveying work, basic field works, 
leveling, principles and applications of theodolites, distance and 
direction measurements, errors in surveying, acceptable error, data 
orrection, triangulation, precise determination of azimuth, precise 
traverse plane coordinate system, precise leveling, topographic survey, 
map plotting. 
 

ENGEV201 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
 Environmental Unit Operations 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33062201 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 
  วิชาบงัคบัก่อน  :  FUNSC201  เคมสีําหรับวิศวกร และ FUNSC202 ปฏิบัติการ

เคมีสําหรับวิศวกร     
 ศึกษาเก่ียวกับการนําปฏิบัติการหน่วยทางกายภาพมาใช้ในการบําบัดนํ้าประปาและ

นํ้าเสีย ได้แก่ การผสม การสร้างตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว การกรอง  
และการปรับให้เท่า   การเติมอากาศ และการปฏิบัติ การถ่ายเทมวล ได้แก่ การ
ดูดกลืน และดูดซับ 

 The study of Fundamentals of physical unit operations in water and 
wastewater treatment: mixing, sedimentation, flotation, filtration, and 
equalization, aeration and mass transfer operations: absorption and 
adsorption. 
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2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
ENGEE103 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา้ 3(2-3-5)
 Fundamental  Electrical Engineering   
 รหัสรายวิชาเดิม : 32080202 หลักมลูของวิศวกรรมไฟฟ้า 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้า

กระแสสลับเบ้ืองต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกําลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
พ้ืนฐานเคร่ืองจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกําเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการ
ประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากําลังสามเฟส วิธีการส่งจ่ายกําลังไฟฟ้า 
พ้ืนฐานเคร่ืองมือวัดไฟฟ้า พ้ืนฐานระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 

 Study and Practice about basic DC and AC circuit analysis, voltage, 
current and power, transformers, introduction to electrical machinery, 
generators, motors and their uses, concepts of three-phase systems, 
method of power transmission, introduction to some basic electrical 
instruments, introduction to some basic telecommunication. 
 

  
ENGCV603 อุทกวิทยา     3(3-0-6)
 Hydrology
 รหัสรายวิชาเดิม : 33056303  อุทกวิทยา 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV601 ชลศาสตร์ 
 ศึกษาเก่ียวกับวงจรอุทกวิทยา  ภูมิอากาศ  นํ้าจากอากาศ  การคายนํ้า การ

ระเหยและการ ดักนํ้า  นํ้าท่า  นํ้าใต้ดิน  การระบายนํ้าไหลหลาก  การวิเคราะห์
ทางสถิติ 
The study of hydrologic cycle, weather, precipitation, transpiration, 
evaporation and interception, runoff, groundwater, flood routing 
and statistical analysis of hydrological data. 
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ENGEV103 ชีววิทยาสําหรบัวิศวกรสิง่แวดล้อม 3(2-3-5)
 Biology for Environmental Engineer 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33061204 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเก่ียวกับเซล และโครงสร้างของเซล หลักพ้ืนฐานด้านแบคทีเรียวิธีการรวบรวม 

และตรวจสอบทางแบคทีเรียในนํ้าและน้ําเสีย การทํางานของเอนไซม์ สารอินทรีย์
และการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ เมตาบอลิซึมของเซลมีชีวิต แนวคิด
พ้ืนฐานของนิเวศวิทยา ได้แก่ พลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ผลิตผล และปัจจัยจํากัด การ
เปลี่ยนแปลงกลุ่มจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในระบบบําบัดนํ้าเสียชีวภาพ 

 The study of 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. 
 

ENGEV202 หน่วยกระบวนการทางสิง่แวดล้อม 3(2-3-5)
 Environmental  Unit Processes 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33069203 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 
 วิชาบงัคับก่อน  : FUNSC201  เคมีสําหรับวิศวกร และ FUNSC202 ปฏิบัติการ

เคมีสําหรับวิศวกร     
 หลักการพ้ืนฐานของการวิเคราะห์กระบวนการ ลักษณะเชิงชลศาสตร์ของถังปฏิกรณ์ 

ถังปฏิกรณ์แบบไหลตามกัน และ ถังปฏิกรณ์แบบไหลต่อเน่ือง การใช้ประโยชน์จาก
หน่วยปฏิบัติการทางเคมีและชีววิทยาในการบําบัดนํ้าและน้ําเสีย การทําให้เป็นกลาง 
การตกผลึกไอออน การแลกเปลี่ยนไอออน และการฆ่าเช้ือโรค จลน์ศาสตร์ของ
ระบบชีวเคมี แบบจําลองของถังปฏิกรณ์ชีวเคมี ระบบการเติบโตแบบแขวนลอยและ
เกาะติด 

 The study of 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 systems, kinetics. 
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ENGEV203 วิศวกรรมการประปา 3(3-0-6)
 Water Supply Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33062302 วิศวกรรมการประปา 
 วิชาบังคับก่อน  :  ENGEV102  เคมสีําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม และ ENGEV201  

หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 
 ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของนํ้าธรรมชาติและแหล่งกําเนิดนํ้า ปริมาณการใช้นํ้า

และความต้องการแหล่งนํ้าดิบเพ่ือการประปา คุณภาพและมาตรฐานของแหล่งนํ้า
ผิวดินและน้ําใต้ดิน กระบวนการผลิตนํ้าประปา ได้แก่ การเติมอากาศ การทําให้
ตะกอนจับตัวและรวมตัว การตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเช้ือโรค  

 Importance of water, nature and sources of water, water demand and 
requirement, raw water sources, surface and groundwater quality and 
standards, water treatment processes: aeration, coagulation and 
flocculation, sedimentation, filtration and disinfection. 

  
ENGEV204 วิศวกรรมน้ําเสีย 3(3-0-6)
 Wastewater Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33062303 วิศวกรรมนํ้าเสีย 
 วิชาบังคับก่อน : ENGEV103 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม และ ENGEV202 

หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 
 ศึกษาเก่ียวกับลักษณะนํ้าเสีย อัตราการไหล และการวัดอัตราการไหลของน้ําเสีย 

วัตถุประสงค์ของการบําบัดนํ้าเสีย มาตรฐานนํ้าทิ้ง การบําบัดนํ้าเสียทางกายภาพ  
การบําบัดนํ้าเสียทางเคมี การบําบัดนํ้าเสียทางชีววิทยา การบําบัดตะกอน 

 Wastewater characteristics, wastewater flow measurement, wastewater 
treatment objectives and effluent standards, physical treatment, 
chemical treatment, biological treatment and sludge treatment and 
disposal. 
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ENGEV205 การออกแบบงานประปา 3(2-3-5)
 Water Works Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33062304 การออกแบบงานประปา 
 วิชาบังคับก่อน  : ENGEV203  วิศวกรรมประปา 
 ศึกษาเก่ียวกับการประมาณปริมาณนํ้าใช้ การออกแบบทางเข้านํ้าดิบ และสถานีสูบ

นํ้า ถังกวนเร็วและถังกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรอง ระบบฆ่าเช้ือโรค การออกแบบ
ระบบท่อจ่ายนํ้าประปา 

 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 
 

ENGEV206 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย 3(2-3-5)
 Wastewater Engineering Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33062305 การออกแบบวิศวกรรมนํ้าเสีย 
  วิชาบงัคบัก่อน  : ENGEV204  วิศวกรรมนํ้าเสีย 
 ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบท่อระบายนํ้ารวม และท่อระบายนํ้าแยกเคร่ืองสูบนํ้า

และสถานีสูบนํ้า การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย ทางกายภาพ เคมีและชีววิทยา 
การกําจัดตะกอน 

 Design of combined and separated sewer, pump and pumping 
stations, design of facilities for physical, chemical and biological 
treatment of wastewater, disposal of sludge 

  
ENGEV301 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(3-0-6)
 Air Pollution Control 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33063401 การควบคุมมลพิษอากาศ 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาเก่ียวกับประเภทของแหล่งกําเนิดของมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษ

ทางอากาศต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อม อุตุนิยมวิทยาในการแพร่กระจาย วิธีการ
ควบคุมการปล่อยมลสารที่เป็นอนุภาคและก๊าซ วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ 
กฎหมายและมาตรฐานการควบคุมมลภาวะทางอากาศ 

 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. 
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ENGEV401 การจัดการขยะมูลฝอย 3(3-0-6)
 Solid Waste Management 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33064301 การจัดการขยะมูลฝอย 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาเก่ียวกับลักษณะของขยะชุมชน ปริมาณและอัตราการเกิดขยะชุมชน การ

จัดเก็บขยะชุมชน ณ แหล่งเกิด การเก็บรวบรวมขยะชุมชน การขนถ่ายและขนส่ง
ขยะชุมชน การเก็บรวบรวมขยะชุมชน การขนถ่ายและขนส่งขยะชุมชน การคัดแยก
ขยะชุมชนเพ่ือการนํากลับไปใช้ใหม่ ตลอดจนการกําจัดขยะชุมชนโดยวิธีการฝังกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล 
The study of generation and characteristics of municipal solid wastes, 
handling at source, collection, transfer and transport, processing and 
transformation, sanitary landfill. 

 
ENGEV402 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6)
 Environmental Systems and Management 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33064302 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของระบบส่ิงแวดล้อมและการจัดการ ประเด็นปัญหา

สิ่งแวดล้อมและการจัดลําดับ มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเกณฑ์ในการ
กําหนด ดัชนีสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม การ
ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การดําเนินการ และการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ใน
การควบคุมสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 

 Study on the principle of environmental system and management, 
environmental issues and their priority, environmental quality standard 
and criteria setting, environmental index, environmental geographical 
information system, environmental organization, economic 
performance in environmental control, and environmental audit. 

  
 

ENGEV408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Environmental Health Engineering  
 รหัสรายวิชาเดิม : 33064408 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการของวิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวกับชุมชน การอาชีพ 

มาตรฐาน และข้อบังคับด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความเส่ียงด้านสุขภาพ 
การประยุกต์หลักทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ เพ่ือใช้ป้องกันด้านสุขภาพ
อนามัยสิ่งแวล้อม สร้างความปลอดภัย และตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน 
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 Principles of environmental health engineering, community and 
occupational environments, environmental health standards and 
requirements, health risk assessment, and application of engineering 
principles in environmental health protection, safety and emergency 
response. 

 
ENGEV409 การจัดการของเสียอันตราย  3(3-0-6)
 Hazardous Waste Management 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33064409 การจัดการของเสียอันตราย 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาเก่ียวกับชนิดและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายที่เก่ียวข้อง และ

หลักการจัดการทั่วไป พิษวิทยา กระบวนการบําบัดของเสียอันตรายที่สําคัญ เช่น 
การปรับเสถียร และการทําให้แข็งตัว เป็นต้น การทําลาย ฝังกลบ และการเก็บรักษา

 Study on type and characteristics of hazardous waste, related laws 
and regulations, general principle of hazardous waste management, 
toxicology, treatment process, stabilization and solidification, including 
disposal, landfill, and storage. 

 
ENGEV501 การฝึกงานในโรงงาน 1(0-3-1)
 Workshop Practices 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33069101 การฝึกงานในโรงงาน 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไมม่ี   
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน Hand Tool เช่น เครื่องมือวัดและร่าง

แบบเคร่ืองมือตัด เครื่องมือเจาะ ฯลฯ ฝึกทักษะงานวัดและร่างแบบ งานตัด งาน
เจาะ งานตะไบ งานทําเกลียวด้วยมือ และงานสี 

 Practices on fundamental equipment usages, Hand tool e.g. 
measurement and drawing equipments, cutting equipment, drilling 
equipment, etc.  Skill practices on measurement work and drawing, 
cutting work, drilling work, job files work, hand threading work, and 
painting work. 

 



63 

 

 

 

ENGEV502 สุขาภิบาลอาคาร 3(2-3-5)
 Building Sanitation 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33069302 สุขาภิบาลอาคาร 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพ้ืนฐานของการสุขาภิบาล กฎหมายและข้อบัญญัติ 

การออกแบบระบบท่อประปา ระบบท่อนํ้าร้อน ท่อนํ้าทิ้ง ท่อนํ้าโสโครก และท่อ
ระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย การะบายนํ้าจากอาคาร การบําบัดนํ้าเสีย และ
การจัดการขยะในอาคาร 

 Fundamentals of building sanitation, laws and regulations, cold water 
supply systems, hot water supply systems, soil, waste and vent pipe 
systems, fire protection systems, site drainage, wastewater treatment 
and solid waste management for individual building. 

 
ENGEV504 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-3-1)
 Environmental Engineering Pre-Project 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33069305 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 การศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การตรวจเอกสาร การ

เขียนรายงาน และการนําเสนอข้อเสนอโครงงาน 
 Study on development of environmental engineering project, 

literature review, report writing, presentation of project proposal. 
 

ENGEV505 โครงงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(1-6-4)
 Environmental Engineering Project 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33069406 โครงงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  วิชาบงัคบัก่อน  :  ENGEV504  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
 การปฏิบัติโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การรายงานความก้าวหน้า การเขียน

รายงานฉบับสมบูรณ์ และการนําเสนอโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 Practice on environmental engineering project, progress report, project 

report writing, presentation of environmental engineering project. 
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  2.3) กลุ่มวิชาชีพเลือก 
ENGEV506 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 3(0-40-0)
 Environmental Engineering Practice 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33069408 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ปฏิบัติการฝึกงาน โดยนําความรู้จากสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ใน

สถานประกอบการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรท่ีปรึกษา
หรือผู้ชํานาญการของสถานประกอบการจริงทําหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษา
จะต้องมีโครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง ทั้งน้ี
นักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการน้ันๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดทํารายงานการ
ปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถานประกอบการและคณาจารย์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนสําเร็จการศึกษา 

 Work practices by applying environmental engineering knowledge for 
related establishments work places as the system with supervisors 
who are professional engineers. The students must have clearly their 
projects and responsibilities up to 240 hrs.  They must conclude their 
assignments that provide the benefit for those establishments/work 
places, including propose the practices report. The evaluation of 
environmental engineering practice is co-performed between the work 
place and the professors in order to have the real experience before 
graduation. 
 

ENGEV507 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  6(0-40-0)
 Co-operative Education in Environmental Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม :  33059303 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ปฏิบัติการฝึกงาน  โดยนําความรู้จากสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมปประยุกต์ใช้ใน

สถานประกอบการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรท่ี
ปรึกษาหรือผู้ชํานาญการของสถานประกอบการจริงทําหน้าที่ควบคุมดูแล และ
นักศึกษาจะต้องมีโครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตลอดระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาปกติหรือไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องสามารถสรุป
โครงการและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
น้ัน ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผล
งานร่วมกันจากทางสถานประกอบการและคณาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์จริงก่อนสําเร็จการศึกษา 
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หมายเหตุ 
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 
และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Practices intern by systemically apply Environmental engineering 
knowledge in Environmental engineering enterprises. Students must 
be supervised by actual consulting engineers or specialists of the 
enterprises and must have a project and exact responsibility for 1 
semester or no less than 15 weeks. Students must be able to 
concretely conclude the project and duties assigned that benefit to 
the enterprises and reporting practices. The co-evaluation of 
enterprises and faculty must be made to provide students with 
real-world experiences before graduation. 
Remark 
Studies evaluation is either S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 

 
 

 

ENGIE113 เศรษฐศาสตรวิ์ศวกรรม 3(3-0-6)
 Engineering Economics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือใช้ในงานวิศวกรรม ต้นทุน งบดุล งบกําไร 

ขาดทุน การคํานวณดอกเบ้ีย การหามูลค่าปัจจุบัน และมูลค่ารายปี การหาอัตรา
ผลตอบแทน การหาผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน หาค่าเสื่อมราคา ภาษีรายได้ 
จุดคุ้มทุน การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์เงินเฟ้อ และการวิเคราะห์การตัดสินใจ
ในโครงการต่าง ๆ การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือวิเคราะห์งาน ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

 Time Value of Money, Methods of comparison, depreciation, 
evaluation of replacement, risk and uncertainty, estimating income tax 
consequences.. 
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ENGEV101 หลักพืน้ฐานวิศวกรรม 3(3-0-6)
 Principles of Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33061101 หลักพ้ืนฐานวิศวกรรม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษานิยามจรรยาบรรณและหน้าที่ของวิศวกร สาขางานวิศวกรรม องค์กรทาง

วิศวกรรม พระราชบัญญัติวิศวกร หน่วย และมิติ การใช้คํา การใช้คําอุปสรรค การ
ใช้เลขนัยสําคัญ มาตรฐานการวัด และการทดลอง การนําเสนอ และการเขียน
รายงานทางวิศวกรรมกับสิ่งแวดล้อม แนะนําระบบมาตรฐานคุณภาพ 

 Study the meaning of ethics and duty of engineers, related engineering 
works, organizations of engineering, the Engineering Act, units and 
dimension, application of words, application of prefixes, application of 
significant figure, measurement standards and experiments, 
presentation and report writing for engineering and environment, and 
suggestions of quality system standards. 

 
 

ENGEV104 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิง่แวดล้อมเบ้ืองต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Environmental Science and Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33061401 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสภาพสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่ประกอบด้วยดิน นํ้า 

อากาศ และพลังงาน แหล่งกําเนิดของมลพิษ ผลกระทบของมลพิษต่อสิ่งมีชีวิตและ
สภาพแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ รวมทั้งวิธีการแก้ไข  และป้องกันการเกิดมลพิษ 

 Introduction to the environmental characteristics and functions, soil 
ecosystem, aquatic ecosystem, air and energy, causes of pollution, 
effects of pollution on life and environment related to human, 
pollution prevention, and solutions to pollution. 

 
ENGEV207 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําและน้ําเสียสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 New Technology for Water and Wastewater Treatment 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาเก่ียวกับประเภทของระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน การดูแลรักษาระบบบําบัดแบบ

สมัยใหม่ แนวคิดและหลักการบําบัดนํ้าและนํ้าเสียสมัยใหม่ เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
การบําบัดนํ้าเสียสมัยใหม่ เช่น เทคโนโลยีการกําจัดสารอินทรีย์ ไนโตรเจน 
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ฟอสฟอรัส และการกําจัดมลสารขนาดเล็กในน้ํา การบําบัดนํ้าเสียด้วยสาหร่ายขนาด
เล็ก การบําบัดนํ้าเสียในสภาวะไร้ออกซิเจน ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบแยกชนิดของ
ของเสีย เป็นประเภทของเหลวและของแข็ง 

 New municipal wastewater treatment design and operation, new 
wastewater treatment technologies, such as for organic removal, 
nitrogen removal, phosphorus removal and micro-pollutants removal, 
microalgae treatment, fermentation and anaerobic treatment, and 
treatment of source separated urine and faeces. 

 
ENGEV208 การออกแบบระบบระบายน้าํ 3(3-0-6)
 Design of Sewerage 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33069410 การออกแบบระบบระบายน้ํา 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี   
 ชลศาสตร์ในระบบระบายนํ้า การประมาณปริมาณการไหลของนํ้า การออกแบบ

ระบบระบายนํ้าฝนและการเก็บรวบรวมนํ้าเสีย ได้แก่ องค์ประกอบระบบระบายนํ้า 
การออกแบบสถานีสูบนํ้า 

 The study of hydraulics in sewerage systems, estimation of water flow 
quantity, designs of wastewater collection and storm water drainage 
systems, components of drainage systems, design of pumping station. 

 
ENGEV302 การควบคุมเสยีงและระบบสัน่สะเทือน 3(3-0-6)
 Noise and Vibration Control 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33063402 การควบคุมเสียงและระบบสั่นสะเทือน 
  วิชาบงัคบัก่อน  :  FUNSC101  ฟิสกิส์ 1 สําหรับวิศวกร 
 ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของคลื่นเสียง อุปกรณ์ในการวัด กฎเกณฑ์ในการวัด 

ผลกระทบของเสียง และการสั่นสะเทือน ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การใช้วัสดุ
ป้องกันเสียงสะท้อน และเครื่องกีดกัน กฎหมายและข้อบังคับในการควบคุมเสียง 
และการสั่นสะเทือน 
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ENGEV403 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 Industrial Safety Management 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33064303 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติของการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม และความ

จําเป็นในการป้องกัน การวางแผนสําหรับความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยในงาน
ที่มีความเสี่ยงเฉพาะ ได้แก่ การจําแนกประเด็นความเส่ียง ในการทํางานและการ
จัดการโปรแกรมความปลอดภัย และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุของ
โรงงานอุตสาหกรรมจากกรณีศึกษา 

 Study on nature of accident in industrial factory, the necessary of 
accidental prevention, safety planning such as plant layout, protection 
equipment, machine, and maintenance. Safety in specific risk work e.g. 
the capture material, welding, boiler and electricity usages, toxic 
material, flammable and explosive materials. Risk analysis, 
occupational health and safety plan, case study of risk analysis and 
risk control plan. 

  
ENGEV404 การจัดการคณุภาพน้าํ 3(3-0-6)
 Water Quality Management 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33064304 การจัดการคุณภาพนํ้า 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาเกี่ยวกับวัฏจักรของนํ้า การใช้ประโยชน์และเกณฑ์คุณภาพนํ้า การศึกษา

รายละเอียดของพารามิเตอร์คุณภาพนํ้า มลภาวะทางนํ้า การประยุกต์ใช้แบบจําลอง
คุณภาพนํ้าในแม่นํ้า ปากแม่นํ้า และทะเลสาป การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพนํ้า 
วิธีการจัดการของการควบคุมคุณภาพนํ้า การจัดการและการประเมินด้าน
เศรษฐศาสตร์ 

 Water cycle, water quality standards and uses, water pollution, 
prediction of pollutants dispersion by using by mathematical models 
(river, estuary, and lake), concepts of water quality control and 
management. 
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ENGEV405 การควบคุมน้าํเสียทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 Industrial  Water Pollution  Control 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33064305 การควบคุมนํ้าเสียทางอุตสาหกรรม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและลักษณะของนํ้าเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม การลดปริมาณน้ําเสียและเทคโนโลยีสะอาดในการบําบัดนํ้าเสีย 
กฎหมายและข้อกําหนด 

 Production process of major industries and their wastewater 
characteristics, wastewater minimization and clean technology, 
treatment technology, law and regulations. 

 
ENGEV406 วิศวกรรมนเิวศวิทยา 3(3-0-6)
 Ecological Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33064306 วิศวกรรมนิเวศวิทยา 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาการนําหลักการทางนิเวศวิทยามาประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม วิศวกรรมปุ๋ย

หมัก การนําก๊าซชีวภาพมาใช้ประโยชน์ และการบําบัดด้วยพืช 
 Principle of ecological engineering for environmental pollution 

management, terrestrial and aquatic ecosystems, artificial ecosystems 
for waste treatment and remediation, composting, biogas, and 
wetland. 

 
ENGEV407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Environmental Impact Assessment 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33064407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่ม ี  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการและวิธีการใน

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การประเมินด้านทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์มนุษย์ และคุณภาพชีวิต การวางมาตรการใน
การแก้ไข และป้องกัน รวมทั้งการวางแผนติดตามตรวจสอบส่ิงแวดล้อม และ
กรณีศึกษา 

 Study on the principle of environmental assessment, process and 
method of environmental assessment, physical, biological, human use 
value, and quality of life, mitigation and measure, environmental 
monitoring and case study. 
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ENGEV410 การป้องกันมลพิษ 3(3-0-6)
 Pollution Prevention 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืนและการป้องกันมลพิษ มลพิษ

สิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางอากาศ นํ้า ดิน และของเสียอันตราย หลักการเทคโนโลยี
สะอาดและกรณีศึกษา หลักการและการประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
หลักการเบ้ืองต้นในการประเมินวัฏจักรชีวิต 

 Principle of sustainable development and pollution prevention, 
environmental pollutants (air, water, and soil), clean technology 
application and case study, laws and regulations regarding 
environmental management, principle of life cycle assessment. 

 
ENGEV503 คอมพิวเตอรช์ว่ยงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5)
 Computer Aided for Environmental Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33069304 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  วิชาบงัคบัก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ และเขียนแบบ ตลอดจน

วิเคราะห์ข้อมูล และหาผลเฉลยของปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้โปรแกรมสําเร็จทาง
วิศวกรรม 

 The study of using computer for design and analysis of environmental 
engineering problems. Physical modeling and simulations of 
environmental engineering problems and related applications. 

 
ENGEV507 เขียนแบบสขุาภิบาล 3(3-0-6)
 Sanitary Drawing 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33069409 เขียนแบบสุขาภิบาล 
  วิชาบงัคบัก่อน  :  ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 
 ศึกษาเก่ียวกับการเขียนแบบสัญลักษณ์  ส่วนประกอบของงานระบบท่อนํ้า 

รายละเอียดอุปกรณ์ ต่าง ๆ ของท่อนํ้ารายละเอียดการเดินท่อนํ้าประปาในที่พัก
อาศัย อาคารพาณิชย์ และในโรงงานอุตสาหกรรม แบบรายละเอียดต่าง ๆ ของส่วน
สุขภัณฑ์ ระบบท่อนํ้าทิ้งของที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม 

 The study of sanitary piping, sanitary fitting, sanitary valves, sanitary 
shop drawing of construction building. 
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   

 4.1  มาตรฐานของการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 
ความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
 4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนํามาแก้ปัญหาในการทํางานได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้ 
 4.1.5  มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2  ช่วงเวลา 
ช้ันปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคฤดูร้อน 

5.  ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เก่ียวกับการประยุกต์ทฤษฎี  ความรู้  ทางวิศวกรรม

และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม บูรณาการเพ่ือแก้ปัญหาในงานที่เก่ียวข้อง  สร้างนวัตกรรม   เพ่ือการเรียน
การสอน  เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  และมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการทําโครงงาน 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี  มีความเช่ียวชาญการใช้

เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูลการทําโครงงานได้อย่างเหมาะสม โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาต่อได้ 

5.3  ช่วงเวลา  
ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
5.4  จํานวนหน่วยกิต  
3 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

  มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ก่อนภาค
การศึกษาที่มีการจัดทําโครงงานเพ่ือเตรียมความพร้อม   ส่วนในภาคการศึกษาที่มีการทําโครงงาน มีการ
กําหนดช่ัวโมงการให้คําปรึกษา มีการรายงานความคืบหน้าของโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ ๆ 
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลความก้าวหน้าของโครงงานจากรายงานความคืบหน้า ที่ได้กําหนดรูปแบบและวิธีการ
นําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด  เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องนําเสนอผลการดําเนินโครงงานและอธิบายการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงงานดังกล่าวภายใต้ขอบเขตที่กําหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้ควบคุมโครงงานไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล   

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเร่ือง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ

เจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ในกิจกรรมปฐมนิเทศและ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 
- กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องนําเสนอรายงานค้นคว้า เพ่ือ
เป็นการฝึกให้นักศึกษากล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง รวมท้ังการ
สร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีต่อสาธารณะ 

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการ
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงาน ตลอดจนกําหนดให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้ นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา เข้า
เรียนอย่างสม่ําเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
2.1.1  มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร ์
2.1.1.1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคมได้อย่างราบร่ืน และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา 
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังน้ี  

(1) มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
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(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

(4) เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
นอกจากน้ัน ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรม

และจรรยาวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้ 
สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํากิจกรรม และมีการ
กําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนจิตพิสัยในช้ันเรียน นักศึกษาที่
คะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากน้ี ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษา
มีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ทําความดีและเสียสละ 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ 

ได้แก่ 
(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

 
2.1.1.2 ด้านความรู้ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับเน้ือหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกัน

ขึ้นเป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่ นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังน้ัน 
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเข้าใจท้ังด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเน้ือหาที่
ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่
ศึกษา 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์ อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
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การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถทําได้โดยการใช้ข้อสอบ
วัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้การ 
บูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของรายวิชา
น้ัน ๆ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การ
วัดผล ดังน้ี  

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 

 
2.1.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ

การศึกษา ดังน้ัน นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดย
กระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา แนวคิด
และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

(2)  มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้

นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้
วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กําหนดให้  

 2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการบูรณาการ

การเรียนการสอนกับการทํางาน  (Work-Integrated Learning) มุ่ งเน้นให้ นักศึกษารู้จัก วิเคราะห์
องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จําลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  
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              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จําลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
(3) การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

 
2.1.1.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

นักศึกษาจึงต้องได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังน้ัน
ผู้สอนต้องแนะนําการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ดังน้ี 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(3) สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
การวัดและประเมินผลทําได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ

ทํากิจกรรมกลุ่มทั้งในและนอกช้ันเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้อ่ืน หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังน้ี 

(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถ

วางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติ
เฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
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(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน
ช้ันเรียน 

(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 

2.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ     
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการ

ประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังน้ัน นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่
เก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุน้ี ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม

กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้

นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือนําเสนอผลงานต่าง ๆ  

 2)  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดําเนินการสอนด้วยกิจกรรม Active Learming ที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร 
ค้นคว้าหาข้อมูล และนําเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการนําเสนอผลงาน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม

ปฏิบัติของสังคมแต่ละกลุ่ม 
 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ดังน้ี 
(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
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(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมสากล 

 
2.1.2 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณ วุ ฒิ ระ ดั บ อุ ดมศึ กษ าของป ระ เท ศ ไท ย  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) 

2.1.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
4)  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2.2  ความรู้ 
1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศกึษา 
3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.1.2.3  ทักษะทางปัญญา 
1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
2)  มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 

2.1.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมท่ีดี 
2)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
3)  สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

2.1.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

เหมาะสม 
3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม

กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
 2.1.3.1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
 1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคบั 

 ความรบัผดิชอบหลัก    ความรบัผดิชอบรอง
 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้าน

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน                

2 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต                

3 GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                

4 GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย                

5 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                

6 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา                  

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                  

8 GEBIN103 ศิลปะในการใช้ชีวิต                
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2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง

 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้าน

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการ
ดําเนินชีวิต 

               

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย                

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์                

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน                

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน                

7 GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน                

8 GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน                

9 GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์                

10 GEBSC104 การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทํางาน
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

               

11 GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ                

12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา                
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3)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือกเสร ี
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง

 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้าน

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ                

2 GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ                

3 GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น                

4 GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ                

5 GEBLC301  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                

6 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                

7 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

8 GEBLC601  ภาษาพม่าพื้นฐาน                

9 GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ                

10 GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ                

11 GEBHT104 นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ                

12 GEBIN104 ชีวิตมีสุข                
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 2.1.3.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
 ความรบัผดิชอบหลัก    ความรบัผดิชอบรอง

 

รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้าน

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                

1 FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร                

2 FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร                

3 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร                

4 FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร                

5 FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร                

6 FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                

1 FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร                

2 FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร                

3 FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร                
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  
2.2.1  มาตรฐานมาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่ม

วิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก  
2.2.1.1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน

สังคมอย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเร่ืองที่
เก่ียวกับสิ่งต่อไปน้ีทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่
ศึกษา รวมท้ังอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม
ต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน
แต่ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 นอกจากน้ัน ในการสอนรายวิชาของสาขาวิชายังได้สอดแทรกเน้ือหาที่
เก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิศวกรในการสอนด้วย 
อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นข้อสอบ 
อาจจะวัดพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนดมีการกําหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้เป็น
ส่วนหน่ึงของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 

2) กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากน้ี
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าช้ันเรียน การส่งงาน

ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
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(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2.2.1.2 ด้านความรู้ 

    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อนําไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนา

สังคม ดังน้ัน มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้ 

การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละ
วิชาในช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
 2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ
ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ี ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ันๆ นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4) ประเมินจากโครงการท่ีนําเสนอ 
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิศวกรรม 
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2.2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อ
จบการศึกษาเเล้ว ดังน้ัน นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้ในสาขาวิชา ในการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและ
สาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ

รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิชา 
(2) การอภิปรายกลุ่ม หรือการศึกษา ค้นคว้า รายงานทางเอกสารและ

รายงานหน้าช้ันเรียน 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

              3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน

จากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้จาก
การแก้ปัญหา เป็นต้น 

 
2.2.1.4  ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    

 1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนที่ไม่รู้จัก

มาก่อน คนที่มาจากสถาบันอ่ืนๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา 
ความสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างย่ิง ดังน้ัน อาจารย์ต้องสอดแทรก
วิธีการที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปน้ีให้นักศึกษาระหว่างสอน หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เก่ียวกับคุณสมบัติต่างๆ น้ี 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้
ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
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(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของ
ตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกใน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
ฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการ
รักษาสภาพแวดลอ้มต่อสังคม 

 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้ อ่ืนข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มี
ประสบการณ์  โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย    
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงาน

ได้เป็นอย่างดี 
(4) มีภาวะผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคล

ทั่วไป 
(5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
(2) ติดตามการทํางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อม

บันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
(3) ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา 
(4) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

 
2.2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ     

 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง
สถิติ ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารท่ีทันสมัยได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้ งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 

 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาต่างๆ  ให้ นักศึกษาได้ วิเคราะห์
สถานการณ์จําลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

(2) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนําเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ถูกต้อง 
และให้ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิ ติที่ เก่ียวข้องทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอ
ต่อช้ันเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 
 

2.2.1.6 ด้านทักษะพิสยั     
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

การทํางานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระน้ันไม่ได้ใช้
เพียงแค่หลักทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การ
ออกแบบ การทดสอบ และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความสําคัญมากในการทํางาน อีกทั้งยังเป็นเคร่ืองมือที่
จําเป็นย่ิงในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ของบัณฑิต ดังน้ัน ในการเรียนการสอนจึง
ต้องให้ความสําคัญเน้นไปที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม ดังข้อต่อไปน้ี 

(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 

 2)  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้

ความรู้จากวิชาต่างๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
ดังข้อต่อไปน้ี 

(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญ 
(3) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน 
(6) สหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรมในสถานประกอบการ 

 3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(2) มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
(3) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ 
(4) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา 
(5) มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรม 

 
2.2.2 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณ วุ ฒิ ระ ดั บ อุ ดมศึ กษ าขอ งป ระ เท ศ ไท ย  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) 

2.2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข

ข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่
ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.2.2.2  ความรู้ 
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(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง  

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได้ 

2.2.2.3  ทักษะทางปัญญา 
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

2.2.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
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(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.2.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย

โดยใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
2.2.2.6  ทักษะพิสยั 

(1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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2.2.3 สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
1 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม ○ ●  ○  ○ ●  ○  ○    ● ●   ○  ○   ●  ●  
2 ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม  ●    ●  ○  ○   ●      ○    ○  ○   
3 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม ● ○    ● ○     ● ○    ○  ●    ● ○    
4 ENGCC304 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ○●  ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○  ●  ●  ○ ○● ○
5 ENGCV601 ชลศาสตร์               

6 ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์        

7 ENGEV102 เคมีสําหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม                             

8 ENGEV105 การสํารวจสําหรับ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
9 ENGEV106 ปฏิบัติการสํารวจ

สําหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 

              

10 ENGEV201 หน่วยปฏิบัติการทาง
สิ่งแวดล้อม                             

11 ENGEE103 หลักมูลของ
วิศวกรรมไฟฟ้า                             

12 ENGCV603 อุทกวิทยา             

13 ENGEV103 ชีววิทยาสําหรับ
วิศวกรสิ่งแวดล้อม                            

14 ENGEV202 หน่วยกระบวนการ
ทางสิ่งแวดล้อม                             
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
15 ENGEV203 วิศวกรรมการประปา                             

16 ENGEV204 วิศวกรรมน้ําเสีย                             

17 ENGEV205 การออกแบบงาน
ประปา                             

18 ENGEV206 การออกแบบ
วิศวกรรมน้ําเสีย                             

19 ENGEV301 การควบคุมมลพิษ
อากาศ                             

20 ENGEV401 การจัดการขยะมูล
ฝอย                            

21 ENGEV402 ระบบสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ                             

22 
 

ENGEV408 วิศวกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อม                             
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
23 ENGEV409 การจัดการของเสีย

อันตราย                             

24 ENGEV501 การฝึกงานในโรงงาน             

25 ENGEV502 สุขาภิบาลอาคาร                             

26 ENGEV504 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                             

27 ENGEV505 โครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม                             

28 ENGEV506 การฝึกงานทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                             

29 ENGEV507 สหกิจนศึกษาในงาน
วิศวกรรสิ่งแวดล้อม                            

30 ENGIE113 เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม                          
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
31 ENGEV101

วิศวกรรม 
หลักพื้นฐาน
วิศวกรรม          

32 ENGEV104 วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น 

                           

33 ENGEV207 เทคโนโลยีการบําบัด
น้ําและน้ําเสีย
สมัยใหม่ 

                           

34 ENGEV208 การออกแบบระบบ
ระบายน้ํา             

35 ENGEV302 การควบคุมเสียงและ
ระบบสั่นสะเทือน                      

36 ENGEV403 การจัดการความ
ปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม 

           

 
 
 

97



98 

 

 

 
 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา   
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 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 
37 ENGEV404 การจัดการคุณภาพ

น้ํา                             

38 ENGEV405 การควบคุมน้ําเสีย
ทางอุตสาหกรรม                             

39 ENGEV406 วิศวกรรมนิเวศวิทยา                             

40 ENGEV407 การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม                            

41 ENGEV410 การป้องกันมลพิษ                             

42 ENGEV503 คอมพิวเตอร์ช่วยงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 1.1 การวัดผลการศึกษา 
       การวัดผลการศึกษา  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา      

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ .ศ .2551 และประกาศเพ่ิมเติม การประเมินผลการศึกษา             
ต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน  
(Grade)  ดังน้ี 

 
ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก       หรือ     A 
ข+      หรือ     B+ 
ข       หรือ     B 
ค+      หรือ     C+ 
ค       หรือ     C 
ง+      หรือ     D+ 
ง       หรือ     D 
ต      หรือ      F 
ถ      หรือ      W 
ม.ส.   หรือ      I 
พ.จ.   หรือ      S 
ม.จ.   หรือ      U 
ม.น.   หรือ     Au 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเย่ียม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
1.2  ระยะเวลาการศึกษา    
  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี การศึกษาสําเร็จได้

ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 

   ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําอย่างสม่ําเสมอทุกปีการศึกษา ดําเนินการโดย           
ผู้ตรวจสอบจากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซึ่ง 
ผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ การทวนสอบ 
ในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวน
สอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้จากการเรียนการสอน ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 

  2.2.3 การประเมินรายได้ ตําแหน่งหน้าที่ และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา และเข้า
ศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนรวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาตรวจประเมินหลักสูตร ต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ
นักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จํานวนโครงงานที่ได้รางวัลระดับชาติ 
(ข) จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยต้องศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  มีการปฐมนิเทศ  แนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่  ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ สาขา ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงและในสายวิชาที่เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 
 1.3  สนับสนุน และให้ความรู้ในการทําตําแหน่งทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการทําวิจัยสายตรงและในสายวิชาที่เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีและ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2.1.2  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 2.2.1  การมสีว่นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน  ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 
 2.2.2  มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรง  ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 2.2.3  ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 2.2.4  จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
 2.2.5  สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม 
 2.2.6  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคณุภาพหลักสตูร 

1. การกํากับมาตรฐาน 
 ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังน้ี 
 1.1 มีจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดย
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและได้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแล้ว 
 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
 
2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มี
คุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวข้อต่อไปน้ี 
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมิน
จากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 
 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามกับผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ 
ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี 
นับจากวันที่สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปน้ี  
3.3.1  การรับสมัครนักศึกษา มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตา
ประเภทต่างๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ 
โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.3.2  คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ 
และรูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมี
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

3.3.2.1 สอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความ
เช่ียวชาญในการออกข้อสอบลักษณะต่างๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัคร
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังน้ี 

- วิชาศึกษาทั่วไป 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 
- วิชาชีพเฉพาะสาขา 

ในแต่ละโครงการอาจปรับเปล่ียนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม 
3.3.2.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ / ปฏิบัติ  
3.3.2.3 สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ 
3.3.2.4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
3.2.1  การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
3.2.2  การเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (สําหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ตํ่ากว่า 225 คะแนน) 
3.2.3  การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการแก่
นักศึกษาและบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี อาทิเช่น 

1. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําช้ันปีของนักศึกษา 
2. ให้คําปรึกษาแนะนําทางด้านวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร การเลือกรายวิชาลักษณะรายวิชา 

การลงทะเบียนเรียน และวิธีการเรียน 
3. ให้คําแนะนําเก่ียวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและบริการสวัสดิการต่างๆ ที่จัดให้แก่นักศึกษา 
4. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ โดยมีหน้าที่ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือการทํา

ปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา 
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3.3.2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1. จัดการบรรยายเกี่ยวกับสินค้าและทักษะการทํางาน ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2. จัดการบรรยายด้านการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อ

เตรียมการประกอบอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา 
3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดําเนินการดังต่อไปน้ี  
3.4.1  มีการสํารวจจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่

ศึกษาต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 
3.4.2  มีการดําเนินการสํารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาใน

แต่ละปีการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
3.4.3  มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

อย่างเหมาะสม 
 
4. อาจารย์ 
 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรมีขั้นตอนในการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรไว้ดังน้ี 
 4.1.1 หลักสูตรเสนอราย ช่ืออาจารย์ประจํ าหลักสูตรมายังฝ่ าย วิชาการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มทร. ล้านนา เชียงใหม่ทั้งน้ีหลักสูตรจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจําหลักสูตร
จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และสภาวิชาชีพ ความเช่ียวชาญที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.1.2 ฝ่ายวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์มทร. ล้านนา เชียงใหม่ พิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญกับ
หลักสูตร หากพบความไม่ เหมาะสมของคุณวุฒิ  ตําแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ  
ความเช่ียวชาญในประเด็นใดประเด็นหน่ึงจะส่งกลับให้หลักสูตรพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็น
ครบถ้วนฝ่ายวิชาการดําเนินการเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ความเห็นชอบ
ตามลําดับก่อนเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
มีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างชัดเจน
โดยครอบคลุมงานทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรมี
การวางแผนอัตรากําลังระยะยาว โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งน้ีโดย
พิจารณาจากภาระการสอน อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจําตามเกณฑ์ของ สกอ.และ
คุรุสภา ตลอดจนการพิจารณาอัตราทดแทนการเกษียณอายุราชการที่จะมีในอีก 5  ปี 
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4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 - มีการจัดสรร จัดหางบประมาณ ในการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองโดย

มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพ่ือนําความรู้ ประสบการณ์
มาปรับใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษา โดยอาจารย์ประจําทุกคนต้องทําแผนพัฒนา
ตนเอง แสดงความประสงค์ในการพัฒนาตนเองการอบรมสัมมนา เสริมความเช่ียวชาญ
ประชุมทางวิชาการการทําผลงานวิชาการ ของแต่ละปีการศึกษาเป็นรายบุคคลผ่านการ
พิจารณาในที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และมีผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
4.2 คุณภาพอาจารย์  

- ร้อยละ....62.5........ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
- ร้อยละ....50..........ของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
- ร้อยละ....47.5..........ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตร/

อาจารย์ประจําหลักสตูร 
- จํานวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําลักสตูร ปริญญาเอกที่

ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจํา
หลักสูตร………-…………คะแนน จากคะแนนเติม 5 คะแนน 
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
- การคงอยู่ของอาจารย์  
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ปีการศึกษา 2558 พบว่า มีอาจารย์คงอยู่จํานวน 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร จากการวิเคราะห์ พบว่า อัตราคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร
คณะฯ มีอัตราคงอยู่ในอัตราที่ สูงมาก ไม่มีการลาออก หรือโอนย้าย   

- ความพึงพอใจของอาจารย์  
 หลักสูตรฯ ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในด้าน

ต่างๆ คือ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน จากการ
วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมหลักสูตร 
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพึงพออาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับ 3.9 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 
(ข้อมูลปีการศึกษา 2558) 

 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร  
- ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการกํากับ

คุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  
1. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
2. เน้ือหาของหลักสูตรแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการเปิด

วิชาใหม่ให้นักศึกษาเรียน 
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3. จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนดไว้ในคําอธิบายรายวิชา 
4. เปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของของนักศึกษา  ฯลฯ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 5.2.1  การกํากับระบบการจัดผู้สอน โดยสาขาวิชาเสนอช่ือผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถใน
รายวิชาที่สอน หากรายวิชาใดที่ต้องการผู้มีประสบการณ์มาสอนจะมีการเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะ
รายวิชา 
 5.2.2  การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังน้ี 

- ในรายวิชาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดร่วมกัน
หรือใช้เกณฑ์เดียวกัน 

- มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศกึษา    
- มีกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา 
- มีการสอนแบบเน้นการปฏิบัติ 
- มีการจัดการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย  
- มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์ 
- อาจารย์ทุกคนต้องมีประมวลรายวิชาแจกนักศึกษาและสอนให้ตรงกับประมวลทุก

รายวิชา 
5.3 การประเมินผู้เรียน  

1.  มีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินชัดเจน และแจ้งใหนั้กศึกษาทราบ 
2.  รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนใช้ข้อสอบฉบับเดียวกันและใช้เกณฑ์เดียวกันในการตัดเกรด 

 
5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มีการจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตร จากร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การดําเนินงานประจําปี ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ง
อํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการ
ดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ซึ่งสามารถแสดงได้ดังน้ี 
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6.1 การบรหิารงบประมาณ 
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  6.2.1 ห้องเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด.......30....... ที่น่ัง จํานวน...1.....ห้อง 
6.2.1.2 ห้องบรรยายขนาด......50........ ที่น่ัง จํานวน....2....ห้อง 
6.2.1.3 ห้องบรรยายขนาด.......100....... ที่น่ัง จํานวน...3.....ห้อง 

 
 6.2.2 ห้องปฏิบัติการ  มีดังนี้  

6.2.2.1 ห้องปฏิบัติการนํ้าดี 
 1) สถานที่ต้ัง ช้ัน 1 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม 
 2) อุปกรณ์และชุดการทดลอง  ประกอบด้วย อุปกรณ์เก็บรักษาตัวอย่างนํ้า ตู้อบ เตา
อบ และเตาเผา อุปกรณ์วัดและเครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ําทั้งทางกายภาพและเคมี เช่น pH 
meter  Spectrophotometer Conductivity meter  Turbidity meter เป็นต้น และชุดอุปกรณ์การ
ตรวจวัดอิออนในนํ้า ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดโลหะหนักและชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ 
โคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในนํ้า 
 3) หัวข้อการทดลอง ประกอบด้วย 
 การทดลองที่ 1  การวัดความเป็นกรด-ด่าง และค่าความนําไฟฟ้า 
 การทดลองที่  2  การวัดค่าสีและค่าความขุ่น 
 การทดลองที่  3  การวิเคราะห์จาร์เทส 
 การทดลองที่  4  การวัดค่าความเป็นกรดและค่าความเป็นด่าง 
 การทดลองที่  5  การวัดค่าความกระด้าง 
 การทดลองที่  6  การวิเคราะห์หาค่าของแข็ง 
 การทดลองที่  7  การวิเคราะห์หาค่าคลอไรด์และคลอรีนอิสระ 
 การทดลองที่  8  การวิเคราะห์หาค่าซัลเฟต  
 การทดลองที่  9  การวิเคราะห์หาค่าไนเตรต  
 การทดลองที่ 10  การวิเคราะห์หาค่าออกซิเจนละลายในนํ้า 
 การทดลองที่ 11  การวิเคราะห์หาค่าโลหะหนัก  เช่น เหล็ก แมงกานีส ตะก่ัว เป็นต้น 
 การทดลองที่ 12  การวิเคราะห์หาค่าโคลิฟอร์มและฟีคัลโคลิฟอร์มในน้ํา 
 การทดลองที่ 13  การเก็บตัวอย่างนํ้า  การรักษาตัวอย่างนํ้า รวมท้ังการแปลผล 
 

   6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการนํ้าเสีย 
  1) สถานที่ต้ัง ช้ัน 1 อาคารเรียนวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
 2) อุปกรณ์และชุดทดลอง ประกอบด้วย  อุปกรณ์เก็บรักษาตัวอย่างนํ้า ตู้อบ 

เตาอบ และเตาเผา อุปกรณ์วัดและเครื่องมือ วิเคราะห์ลักษณะสมบัติของนํ้าเสียทั้งทาง
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กายภาพและเคมี เช่น pH meter  Spectrophotometer   Conductivity meter Turbidity 
meter เป็นต้น 

 3) หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 
 การทดลองที่  1 การวัดค่าสีและค่าความขุ่น 
 การทดลองที่  2 การวัดค่า pH  และค่าความนําไฟฟ้า (EC) 
 การทดลองที่  3 การวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน 
 การทดลองที่  4 การวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด – ด่าง 
 การทดลองที่  5 การวิเคราะห์หาค่าความกระด้าง 
 การทดลองที่  6 การวิเคราะห์หาค่าดีโอ  
 การทดลองที่  7 การวิเคราะห์หาค่าบีโอดี 
 การทดลองที่  8 การวิเคราะห์หาค่าซีโอดี 
 การทดลองที่  9 การวิเคราะห์หาค่าไนโตรเจน 
 การทดลองที่ 10 การวิเคราะห์หาค่าฟอสฟอรัส 
 การทดลองที่ 11 การวิเคราะห์หาค่าคลอไรด์ในนํ้า 

 การทดลองที่ 12 การวิเคราะห์หาค่าของแข็งในนํ้า เช่น ของแข็งแขวนลอย  ของแข็ง
ทั้งหมดและของแข็งละลายนํ้า 

 การทดลองที่ 13 การวิเคราะห์หาค่าโลหะหนักในนํ้า เช่น เหล็ก  ตะก่ัว  โครเมียม  
เป็นต้น 

 การทดลองที่ 14  เทคนิคการเก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่างนํ้าเสีย รวมท้ังการแปลผล 
 

    6.2.2.3 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 
 1) สถานที่ต้ัง ช้ัน 1  อาคารเรียนรวมวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม 
 2) อุปกรณ์และชุดการทดลอง ประกอบด้วย กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ชุดห้อง

ปลอดเช้ือ ตู้อบเลี้ยงเช้ือ และอุปกรณ์วิเคราะห์หาแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มและฟีคลัโคลีฟอร์ม 
 3) หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 
 การทดลองที่  1 กล้องจุลทรรศน์และวิธีใช้ 
 การทดลองที่  2 การวัดขนาดของจุลินทรีย์ 
 การทดลองที่  3 ชนิดของเซลจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย  ฟังไจ   โปรโตซัว  และสาหร่าย)  
 การทดลองที่  4 การย้อมสแีบคทีเรีย 
 การทดลองที่  5 อาหารเลี้ยงเช้ือและการทําปราศจากเช้ือ 
 การทดลองที่  6 การแพร่กระจายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ 
 การทดลองที่  7 เทคนิคการแยกเช้ือบริสุทธ์ิของแบคทีเรีย 
 การทดลองที่  8 การนับจํานวนจุลินทรีย์ 
 การทดลองที่  9 การวิเคราะห์หาค่าโคลิฟอร์มทั้งหมดโดยวิธี  MPN 
 การทดลองที่ 10 การวิเคราะห์หาค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม โดยวิธี MPN 
 การทดลองที่ 11 การวิเคราะห์หาค่าโคลิฟอร์มทั้งหมด โดยวิธีกรองด้วยเมมเบรน 
 การทดลองที่ 12 การวิเคราะห์หาค่าฟีคัลโคลิฟอร์ม โดยวิธีกรองด้วยเมมเบรน 
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 การทดลองที่  13 การเก็บตัวอย่างนํ้า การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทางแบคทีเรียและ
การแปลผล  

     6.2.2.4 ห้องปฏิบัติการทางอากาศ 
 1) สถานที่ต้ังช้ัน  1  อาคารเรียนวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
 2) อุปกรณ์และชุดการทดลอง ประกอบด้วย  อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ  ความช้ืน และอัตรา

การไหลของก๊าซ  เครื่องมือตรวจวัดปริมาณฝุ่น  อุปกรณ์ตรวจวัดภาวะฝนกรด รวมท้ังปริมาณ
โลหะหนักในอากาศ 

 3) หัวข้อการทดลอง 
 การทดลองที่  1 การวัดอุณหภูมิความช้ืนและความดันในบรรยากาศ 
 การทดลองที่  2 การวัดอัตราการไหลของก๊าซ  
 การทดลองที่  3 การตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าปริมาณฝุ่นในบรรยากาศ 
 การทดลองที่  4 การตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าปริมาณโลหะหนักในบรรยากาศ 
 การทดลองที่  5  การตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NO2) ในบรรยากาศ 
 การทดลองที่  6 การตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) 

ในบรรยากาศ 
 การทดลองที่  7 การตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าภาวะฝนกรด  (pH , EC) ในนํ้าฝน 
 การทดลองที่  8  การตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าอิออนบวกและอิออนลบ NO-3, 

SO24, Ca+2 เป็นต้น ในนํ้าฝน 
 การทดลองที่  9 การตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าปริมาณก๊าซ NO2  ในปล่อง 
 การทดลองที่ 10 การตรวจวัดและวิเคราะห์หาค่าปริมาณก๊าซ NOx  ในปล่อง 
 การทดลองที่ 11 การวิเคราะหห์าก๊าซจากการเผาไหม้* 
 การทดลองที่ 12 เทคนิคการเก็บตัวอย่างและรักษาตัวอย่างอากาศ รวมท้ังการแปลผล 
  * ทําการทดลองที่สาขาเคร่ืองกล 

     6.2.2.5 ห้องปฏิบัติการขยะ 
 1) สถานที่ต้ัง ช้ัน 1 อาคารเรียนรวมวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม 
 2) อุปกรณ์และชุดการทดลอง  ประกอบด้วย  เคร่ืองช่ังขยะ  เตาอบ  เครื่องบดตัด
ขยะ  เตาเผาอุณหภูมิสูง  เครือ่งวิเคราะห์ธาตุต่างๆและโลหะหนัก  
 3) หัวข้อการทดลองประกอบด้วย 
 การทดลองที่  1 การคัดแยกหาชนิดและองค์ประกอบของขยะ 
 การทดลองที่  2 การหาขนาดและการกระจายขนาดของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบขยะ 
 การทดลองที่  3 การวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นและมวลขยะ 
 การทดลองที่  4 การวัดค่าความเป็นกรดด่าง 
 การทดลองที่  5 การวัดค่าความนําไฟฟ้า 

 การทดลองที่  6 การวิเคราะห์ค่า Proximate  Analysis ขยะ (ความช้ืน  สาระเหย
ง่าย  คาร์บอนคงตัวเถ้า) 

 การทดลองที่  7 การวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์วัตถุ (Ca , Mg) 
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 การทดลองที่  8 การวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารหลักในปุ๋ยหมกั (C ,  N , P ,  K) 
 การทดลองที่  9  การวิเคราะห์โลหะหนักในขยะและปุ๋ยหมัก 
 

6.2.3 ห้องสมุด 
        ใช้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ซึ่งมีหนังสือ  ตําราเรียน  
วารสาร  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet)  และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ข้อมูลจากห้องสมุดเม่ือ พฤษภาคม 2559) 
6.2.3.1 หนังสอืและตําราเรียนภาษาไทย    67,453 เล่ม 
6.2.3.2 หนังสอือ้างอิงภาษาไทย      2,496 เล่ม 
6.2.3.3 หนังสอืและตําราเรียนภาษาอังกฤษ     16,919 เล่ม 
6.2.3.4 หนังสอือ้างอิงอังกฤษ     18,303 เล่ม 
6.2.3.5 วิจัย           822 เล่ม 
6.2.3.6 วิทยานิพนธ์          251 เล่ม 
6.2.3.7 วารสาร          205 เล่ม 
6.2.3.8 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย      9,285 เล่ม 
6.2.3.9 Electronic resources       1,127 เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner            67 เล่ม 
6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น       4,187 เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม           36 เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ           81 เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)    363 เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library)           18 เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library)       4,078 เล่ม 
6.2.3.17 E-Project          206  เล่ม 
 

         6.2.4 ฐานข้อมูล  
6.2.4.1 ACM Digital Library 
6.2.4.2 H.W Wilson 
6.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5 Web of Science 
6.2.4.6 SpringerLink – Journal 
6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8 Academic Search Complete 
6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 
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6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11 Education Research Complete 
6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13 ScienceDirect 
6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 
 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
นอกจากน้ีอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ 
สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น  
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า
หอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ ด้านโสต          
ทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 

 
 

เป้าหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล 
จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น
ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ร ะ บ บ
เครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์ 
การทดลอง ทรัพยากร สื่อ
และช่องทางการเรียนรู้ ที่
เพียบพร้อมเพ่ือสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้ อ ง เรี ยน  และ เพ่ื อ ก าร
เรียนรู้ ด้ วยตน เอง อย่าง
เพียงพอ มปีระสิทธิภาพ 

1.  จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มี
ค ว าม  พ ร้ อ ม ใ ช้ ง าน อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพทั้งในการสอน การ
บันทึ ก เพ่ื อ เตรียมจัดสร้างสื่ อ
สําหรับการทบทวนการเรียน 
2 . จั ด เต รี ยม ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร
ทดลองที่มี เครื่องมือทันสมัยและ
เป็นเครื่องมือ วิชาชีพในระดับ
สากล เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก
ปฏิบัติ สร้างความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3 . จั ด ใ ห้ มี เ ค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
ห้องปฏิบัติการทดลองเปิด ที่มีทั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ที่

- รวบ  รวมจั ดทํ าสถิ ติ จํ าน วน 
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา
ช่ัวโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ 
และเคร่ืองมือ ความเร็วของระบบ  
- จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรี ย น ที่  มี  ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ ด้ วย
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
- สถิ ติของจํานวนหนังสือตํารา 
และ สื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ และ
สถิติ การใช้งานหนังสือตํารา สื่อ
ดิจิทัล 
- ผลสํ ารวจความพึ งพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ 
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เป้าหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล 
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง 
หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง
ด้วยจํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสมเพียงพอ 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ก าร เรี ยน รู้  ทั้ งห้ อ งสมุ ดท าง
กายภาพและทางระบบเสมือน 
5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น 
ระบบแม่ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์
เค รื อ ข่ า ย  เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ ก ษ า
สามารถฝึกป ฏิ บั ติการในการ
บริหาร ระบบ 

ปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key performance indicator) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ทีม่ี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน้่อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน 
ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน หรือระดับสาขาวิชาหรือการ
ปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์วิธีการ
ประเมิน ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา 
 ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะ  โดย
ประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนําไปวิเคราะห์ สรุปผล และรายงานผลต่อไป 
 1.2. การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทําโดยการ 
 1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
 1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร และทีมผู้สอน 
 1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข้อมูลจาก 
 2.1 นักศึกษา ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 
 2.2 ผู้ว่าจ้าง สถานประกอบการ 
 2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 รวมทั้งสํารวจผลสัมฤทธ์ิของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการประกัน
คุณภาพใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน   
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อมูล จากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือประธานหลักสูตร 
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  
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ภาคผนวก 
ก. เหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร        
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา   
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุงกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลกัสูตร       

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 
ซ. คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2560) 
ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ญ. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ฎ. รายละเอียด มคอ.1 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและความจําเปน็ในการปรับปรุงหลกัสูตร 

 
 หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะต้องสอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง และจะต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือให้สามารถก้าวทันกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี   
หลักสูตรเล่มน้ีได้พัฒนามาจากหลักสูตรฉบับปรับปรุงแก้ไข ปี พ .ศ . 2555 โดยได้นําเอาประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และ 
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 มาประกอบการพิจารณาด้วย   

ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ในประเทศ
โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน 17  จังหวัดภาคเหนือ และผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้  ความเข้าใจ  ทั้ง
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ  มีทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเป็นบัณฑิตที่มี
ความซื่อตรง อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก  ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2555 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม พ.ศ. 2560 
  
ปรัชญา ปรัชญา 
      มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม เพ่ือ
ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ
เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และพ่ึงพาตนเองได้ 

 มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม 
เ พ่ื อ ผ ลิ ต วิ ศ ว ก ร นั ก ป ฏิ บั ติ ก า รที่ มี ค ว าม รู้
ความสามารถเช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเอง และ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

 
วัตถุประสงค ์

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือผลิตวิศวกรท่ีมีความรู้ ความสามารถ  
ในการใช้หลักวิชาเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มีความรู้ขึ้นพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม -
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานด้าน
วิศวกรรม ในลักษณะที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ การ
รักษาสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. เพ่ือฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
สามารถแ ก้ ปัญ หาด้วยหลั กการและเห ตุผล 
ปฏิบั ติงานด้วยหลักวิชาที่ มีการวางแผน  และ
ควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็วและมีคุณภาพ 

 
3. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบ

วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร 
ความสํานึกในจรรยาอาชีพ และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และสังคม 

4. เพ่ือให้เสริมสร้าง การพัฒนาตนเองให้เป็น

1. เพ่ือผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถใน
การใช้หลักวิชาเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มีความรู้ขึ้นพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม-
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สั งคมศาสตร์และอ่ืนๆ 
เก่ียวข้อง สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานด้าน
วิศวกรรม ในลักษณะที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ การ
รักษาสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2. เพ่ือฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มีกิจนิสัยใน
การค้นคว้าปรับปรุงตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
สามารถแ ก้ ปัญ หาด้วยหลั กการและเห ตุผล 
ปฏิบั ติงานด้วยหลักวิชาที่ มีการวางแผน  และ
ควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็วและมีคุณภาพ 

 
3. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความมีระเบียบ

วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร 
ความสํานึกในจรรยาอาชีพ และความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และสังคม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
นักปฏิบัติงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยี
ที่ ทั นสมัย  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถสื่อสารงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

4. เพ่ือให้เสริมสร้าง การพัฒนาตนเองให้เป็น
นักปฏิบัติงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยี
ที่ ทั นสมัย  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถสื่อสารงานทั้งภายในและต่างประเทศ 

5. เพ่ือให้เกิดการสร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมที่
ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงคข์องหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิต
รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก  โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ   เข ้ามาม ีบทบาทในชีว ิตประจําวัน   การดําเน ินงานทางธุรก ิจและใน
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงจัดทําขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตรองรับความต้องการในงานด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมของตลาดแรงงานและสถานประกอบการต่าง ๆ  โดยเน้นให้วิศวกรมี
ทักษะด้านปฏิบัติการ  สามารถคิดวิเคราะห์ และใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องปลอดภัย    คิดเป็นทําเป็น  
และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งผลที่คาดจะว่าได้รับ  ทําให้ได้
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น  โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ  ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ   
ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
 รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรที่มีความรู้
ความสามารถในการใช้หลักวิชาเพ่ือ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มคีวามรู้ขั้นพ้ืนฐาน
ทางด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
สามารถปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมใน
ลักษณะที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
รักษาสภาวะแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือคุณภาพ 
ที่ดีขึ้น  

FUNMA105 
FUNMA106 
FUNMA107 
FUNSC101 
FUNSC102 
FUNSC103 
FUNSC104 
FUNSC201 
FUNSC202 
ENGCC301 
ENGCC302 
ENGCC303 
ENGCC304 
ENGCV601 
ENGEV102 
ENGEV105 
ENGEV201 
ENGEV106 

 
ENGCV602 

แคลคลูัส 1  สาํหรับวิศวกร 
แคลคลูัส 2  สาํหรับวิศวกร 
แคลคลูัส 3  สาํหรับวิศวกร  
ฟิสิกส์ 1  สําหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ 2  สําหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
เคมีสําหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการเคมีสําหรบัวิศวกร 
เขียนแบบวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
วัสดุวิศวกรรม  
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ชลศาสตร์     
เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
การสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการสํารวจสําหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติการชลศาสตร์  

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

 
1(0-3-1) 

. 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
 รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
2. เพ่ือฝึกฝนให้มีความคิดริเริ่ม มี
กิจนิสัยในการค้นคว้าปรับปรุง
ตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถ
แก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล
ปฏิบัติงานด้านหลักวิชาที่มีการ
วางแผน และควบคุมอย่างรอบคอบ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตาม
เป้าหมายอย่างประหยัดรวดเร็วและ
มีคุณภาพ  

ENGCV603 
ENGEV103 
ENGEV202 
ENGEV506 
ENGEV502 
ENGEV203 
ENGEV205 
ENGEV204 
ENGEV206 
ENGEV401 
ENGEV301 
ENGEV402 
ENGEV409 
ENGEV408 
ENGEE103 
ENGEV501 
ENGEV504 

 
ENGEV505 

อุทกวิทยา   
ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม  
หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 
การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลอาคาร   
วิศวกรรมประปา  
การออกแบบงานประปา  
วิศวกรรมนํ้าเสีย   
การออกแบบวิศวกรรมนํ้าเสยี  
การจัดการขยะมูลฝอย 
การควบคุมมลพิษอากาศ   
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
การจัดการของเสียอันตราย  
วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า  
การฝึกงานในโรงงาน 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม   
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(0-40-0) 
3(2-3-5) 
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) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 
1(0-3-1) 

 
3(1-6-4) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
 รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
3. เพ่ือเสริมสรา้งคุณธรรม ความมี 
ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สจุริต 
ความขยันหมัน่เพียร ความสาํนึก 
ในจรรยาอาชีพ และความรับผิด 
ชอบต่อหน้าที่และสังคม  

ENGCV603 
ENGEV103 
ENGEV202 
ENGEV506 
ENGEV502 
ENGEV203 
ENGEV204 
ENGEV205 
ENGEV206 
ENGEV401 
ENGEV301 
ENGEV402 
ENGEV409 
ENGEV408 
ENGEE103 
ENGEV501 
ENGEV504 

 
ENGEV505 

อุทกวิทยา   
ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม  
หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 
การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลอาคาร   
วิศวกรรมการประปา  
วิศวกรรมนํ้าเสีย  
การออกแบบงานประปา  
การออกแบบวิศวกรรมนํ้าเสยี  
การจัดการขยะมูลฝอย 
การควบคุมมลพิษอากาศ   
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
การจัดการของเสียอันตราย  
วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า  
การฝึกงานในโรงงาน 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม   
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(0-40-0) 
3(2-3-5) 
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) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 
1(0-3-1) 

 
3(1-6-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
 รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
4. เพ่ือให้เสริมสร้าง การพัฒนาตน 
เองให้เป็นนักปฏิบัติงานวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีที่ทัน 
สมัย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสื่อสารกับงานภายใน 
และระหว่างประเทศไทย 

ENGCV603 
ENGEV103 
ENGEV202 
ENGEV506 
ENGEV502 
ENGEV203 
ENGEV205 
ENGEV204 
ENGEV206 
ENGEV401 
ENGEV301 
ENGEV402 
ENGEV409 
ENGEV408 
ENGEE103 
ENGEV501 
ENGEV504 

 
ENGEV505 
ENGEV503 

 
ENGEV407 
ENGEV403 

 
ENGEV101 
ENGEV507 
ENGEV302 
ENGEV404 
ENGEV405 

อุทกวิทยา   
ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม  
หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 
การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สุขาภิบาลอาคาร   
วิศวกรรมการประปา  
การออกแบบงานประปา  
วิศวกรรมนํ้าเสีย   
การออกแบบวิศวกรรมนํ้าเสยี  
การจัดการขยะมูลฝอย 
การควบคุมมลพิษอากาศ   
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
การจัดการของเสียอันตราย  
วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า  
การฝึกงานในโรงงาน 
การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม   
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม   
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม        
หลักพ้ืนฐานวิศวกรรม  
เขียนแบบสุขาภิบาล  
การควบคุมเสยีงและระบบสั่นสะเทือน
การจัดการคุณภาพนํ้า  
การควบคุมนํ้าเสยีทางอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) 
3(2-3-5) 
3(2-3-5) 
3(0-40-0) 
3(2-3-5) 
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) 
3(2-3-5) 
1(0-3-1) 
1(0-3-1) 

 
3(1-6-4) 
3(2-3-5) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 



124 

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
 รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
4. เพ่ือให้เสริมสร้าง การพัฒนาตน 
เองให้เป็นนักปฏิบัติงานวิศวกรรม 
สิ่งแวดล้อม โดยเทคโนโลยีที่ทัน 
สมัย ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสื่อสารกับงานภายใน 
และระหว่างประเทศไทย 

ENGEV406 
ENGIE113 
ENGEV104 

 
ENGEV207 

 
ENGEV208 
ENGEV410 

วิศวกรรมนิเวศวิทยา 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิง่แวดล้อม
เบ้ืองต้น  
เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าและนํ้าเสีย
สมัยใหม ่ 
การออกแบบระบบระบายนํ้า  
การป้องกันมลพิษ 

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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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
 รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
5. เพ่ือให้ เกิดการสร้างงานด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน  

ENGEV503 
 

ENGEV407 
ENGEV403 

 
ENGEV101 
ENGEV507 
ENGEV302 
ENGEV404 
ENGEV405 
ENGEV406 
ENGEV113 
ENGEV104 

 
ENGEV208 
ENGEV207 

 
ENGEV410 
FUNMA105 
FUNMA106 
FUNMA107 
FUNSC101 
FUNSC102 
FUNSC103 
FUNSC104 
FUNSC201 
FUNSC202 
ENGCC301 
ENGCC302 

คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม   
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การจัดการความปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม        
หลักพ้ืนฐานวิศวกรรม  
เขียนแบบสุขาภิบาล  
การควบคุมเสยีงและระบบสั่นสะเทือน
การจัดการคุณภาพนํ้า  
การควบคุมนํ้าเสียทางอุตสาหกรรม 
วิศวกรรมนิเวศวิทยา 
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม   
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิง่แวดล้อม
เบ้ืองต้น    
การออกแบบระบบระบายนํ้า
เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าและนํ้าเสีย
สมัยใหม ่   
การป้องกันมลพิษ 
แคลคลูัส 1  สาํหรับวิศวกร 
แคลคลูัส 2  สาํหรับวิศวกร 
แคลคลูัส 3  สาํหรับวิศวกร  
ฟิสิกส์ 1  สําหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ 2  สําหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
เคมีสําหรับวิศวกร  
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
เขียนแบบวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม  

3(2-3-5) 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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(3-0-6 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(3-0-6) 
1(0-3-1) 
3(2-3-5) 
3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
 รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
 
 

ENGCC303 
ENGCC304 
ENGCV601 
ENGEV105 
ENGEV102 
ENGEV201 
ENGEV106 

 
ENGCV602 

วัสดุวิศวกรรม 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ชลศาสตร์     
การสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม
เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 
หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการสํารวจสําหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม 
ปฏิบัติการชลศาสตร์  

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

 
1(0-3-1) 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  และหลักสูตรปรับปรุง  กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุม่วิชา 
เกณฑ์ขั้นตํ่า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 31 30 
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  4  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15 30 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  
   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา และนันทนาการ  2  
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 109 109 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  53 47 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  41 47 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  15 15 
    
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 
    

รวม 120 146 145 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรบัปรงุ 

 
หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2555 

 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2560 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร ์

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์

 

13061001 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -  
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
               และสังคม 

3(3-0-6) -  

13061003 สังคมวิทยาเบ้ืองต้น  2(2-0-4) -  
13061005 สังคมวิทยาเมือง         3(3-0-6) -  
13061010 สังคมกับสิ่งแวดลอ้ม 3(3-0-6) -  
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) -  
13061015 สังคมกับเศรษฐกจิ             3(3-0-6) -  
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) -  
13061017 สังคมกับการปกครอง       3(3-0-6) -  
13061018 การเมืองกับการปกครอง  
               ของไทย  

3(3-0-6) 
 

-  

13061021 ความสัมพันธ์ระหว่าง 
               ประเทศ  

2(2-0-4) 
 

-  

13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 2(2-0-4) -  
13062001 จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) -  
13062002 มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) -  
13062003 เทคนิคการพัฒนา

บุคลิกภาพ  
3(3-0-6) -  

13062005 จิตวิทยาองค์การ    3(3-0-6) -  
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม   3(3-0-6) -  
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน       

3(3-0-6) 
 

-  

13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) -  
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(2-0-4) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13063004 พลเมืองโลกในกระแส 
               โลกาภิวัตน์  

3(3-0-6) 
 

-  

13063005 บทบาทหญิงชายกับการ    
               พัฒนา        

3(3-0-6) 
 

-  

13064001 จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6) -  
13064002 ความคิดสร้างสรรค์    3(3-0-6) -  
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม         3(3-0-6) -  
13064004 จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) -  
13064006 ศิลปะแห่งความรัก  3(3-0-6) -  
13064007 แผนที่ชีวิต  3(3-0-6) -  
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
               เพ่ือวิชาชีพ  

3(3-0-6) 
 

-  

13064009 ทกัษะชีวิตและจิตอาสา  3(3-0-6) -  
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ  3(3-0-6) -  
13064011 จิตปัญญาศึกษา         3(3-0-6) -  
13065001 ปรัชญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002 การเมืองการปกครองของ 
               สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3(3-0-6) 
 

-  

13065003 วัฒนธรรมและสงัคมจีน   3(3-0-6) -  
13065004 วัฒนธรรมและสงัคม           
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065005 การเมืองการปกครองของ 
               เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001 สารสนเทศเพ่ือการเขียน 
              รายงาน  

3(3-0-6) -  

-  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและภูมิปัญญา
ในการดําเนินชีวิต 

3(3-0-6) 

-  GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

3(3-0-6) 

-  GEBSO103 สงัคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และกฎหมาย 

3(3-0-6) 

- 
 

 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
- 
 
- 

GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรม
อาเซียน 

GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนิน
ชีวิตและ การทํางาน 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร์ 

 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

 

22000001 สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติ          
              กับชีวิตประจําวัน            

3(3-0-6) -  

22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี        3(2-2-5) -  
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
               วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) -  

22000006 โลกและปรากฏการณ์ 3(3-0-6) -  
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) -  
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
22000011 หลักสถิติเบ้ืองต้น   3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน 
               ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่
จําเป็นในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจ
เชิงวิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) 

-  GEBSC104 การสร้างกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ทํางานวิจัยและ 

               การสร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

-  GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBSC106 สิง่แวดล้อมกับการ

พัฒนา 
3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก  3. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร  
13031203 ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0-6) -  

13031004 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13031013 ภาษาอังกฤษเพ่ือ

จุดมุ่งหมายทางวิชาการ 
3(3-0-6) -  

13031016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ     
               เทคโนโลย ี

3(3-0-6) -  

4. กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก    
13044001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) -  
13044002 ภาษาเพ่ือการสืบค้น  3(3-0-6) -  
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) -  
13044007 การพูดและการเขียนทาง

วิชาชีพ   
3(3-0-6) -  

13044009 วรรณกรรมไทยสาํหรับ 
               มคัคุเทศก์  

3(3-0-6) 
 

-  

13044010 สนุทรียภาพทางภาษา  3(3-0-6) -  
13044011 ภาษาและวรรณกรรม

ท้องถิ่น  
3(3-0-6) -  

13044013 ทกัษะภาษากับการพัฒนา 
               ความคิด  

3(3-0-6) 
 

-  

13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ 3(3-0-6) -  
13044015 ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารมวลชน         
3(3-0-6) -  

13044016 ภาษาไทยสําหรับชาว  
              ต่างประเทศ  

3(3-0-6) 
 

-  

13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน  
               ต่อเน่ือง  

3(3-0-6) 
 

-  

13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ช้ันต้น  

3(3-0-6) 
 

-  

13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
               ช้ันต้นต่อเน่ือง  

3(3-0-6) 
 

-  

13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น    3(3-0-6) -  
13043005 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13043006 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13043007 ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ  3(3-0-6) -  
13043008 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ             3(3-0-6) -  
13043009 ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13041005 ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13041006 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) -  

-  GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะ
ชีวิต 

3(3-0-6) 

-  GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ 

3(3-0-6) 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 GEBLC201 ศลิปะการใช้ภาษาไทย 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้

ประกอบวิชาชีพ 
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงาน

และการนําเสนอ 
GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 
GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาว 
               ต่างประเทศ 
GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่น

พ้ืนฐาน 
GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการ

สื่อสาร 
GEBLC601 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 

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) 

5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  4. กลุ่มวิชาสขุภาพ  
13021001 พลศึกษา 2(1-2-3) -  
13021003 แบดมินตัน 2(1-2-3) -  
13021004 เทนนิส 2(1-2-3) -  
13021005 เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) -  
13021006 ฟุตบอล 2(1-2-3) -  
13021007 บาสเกตบอล 2(1-2-3) -  
13021009 ว่ายนํ้า 2(1-2-3) -  
13021010 กอล์ฟ 2(1-2-3) -  
13021013 ซอฟท์บอล  2(1-2-3) -  
13021014 วอลเลย์บอล 2(1-2-3) -  
13021018 ยูโด  2(1-2-3) -  
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) -  
13021025 ลลีาศ  2(1-2-3) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13021027 ฟุตซอล  2(1-2-3) -  
13021031 การช่วยคนตกนํ้าและ         
               ความปลอดภัยทางน้ํา 

3(2-2-5) 
 

-  

13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ 

3(2-2-5) -  

13021039 กีฬาเพ่ือการแข่งขัน 3(2-2-5) -  
13021040 ว่ายนํ้าเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) -  
13021041 การออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ 
3(2-2-5) -  

13022001 นันทนาการ  2(1-2-3) -  
13022005 การเป็นผู้นําค่ายพักแรม    2(1-2-3) -  
13022006 เกมสร้างสรรค์สําหรับ 
               นันทนาการ  

2(1-2-3) 
 

-  

13022010 ลลีาศเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) -  
13022016 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุข 
              ปฏิบัติ  

2(1-2-3) -  

13022018 สวัสดิศึกษา 2(1-2-3) -  
13022020 ค่ายพักแรม 3(2-2-5) -  

- 
- 
 
- 
- 

 GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT102 การออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ 
GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริม

สุขภาพ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  5. กลุ่มวิชาบรูณาการ  
-  GEBIN101 กระบวนการคิดและการ 

              แก้ปัญหา   
3(3-0-6) 

-  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
- 
- 

 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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หมวดวิชาเฉพาะ   หมวดวิชาเฉพาะ  
1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  1) กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  

  1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร ์

 

22012105  แคลคูลสั 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA105 แคลคลูัส 1  สาํหรับ
วิศวกร 

3(3-0-6) 

22012106 แคลคูลสั 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA106 แคลคลูัส 2 สําหรับ
วิศวกร  

3(3-0-6) 

22012205 แคลคูลสั 3 สําหรับวิศวกร 
 
22051102 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

FUNMA107 แคลคลูัส 3 สําหรับ
วิศวกร 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรบัวิศวกร 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์1 สําหรับ 
               วิศวกร 

1(0-3-2) FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
สําหรับวิศวกร 

1(0-3-1) 

22051104 ฟิสิกส์  2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับ

วิศวกร 
1(0-3-2) FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 

สําหรับวิศวกร  
1(0-3-1) 

22021106 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22021107 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ

วิศวกร            
1(0-3-2) FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ

วิศวกร 
1(0-3-1) 

 
 

 1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

 

30010101  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-5) 
30010102  กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC302 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
30010103  วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 
30010104  การเขียนโปรแกรม   

 คอมพิวเตอร์ 
3(2-3-6) ENGCC304 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  
3(2-3-5) 

33056201  ชลศาสตร์   3(3-0-6) ENGCV601 ชลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
33056202  ปฏิบัติการชลศาสตร์   1(0-3-2) ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-1) 
33053201  การสํารวจสําหรับวิศวกร  

 สิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) ENGEV105 การสํารวจสําหรับ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

33062201  หน่วยปฏิบัติการทาง   
 สิ่งแวดล้อม 

3(2-3-6) 
 

ENGEV201  หน่วยปฏิบัติการทาง   
               สิง่แวดล้อม  

3(2-3-5) 

33061102  เคมีสําหรับวิศกร   
 สิ่งแวดล้อม 

3(2-3-5) ENGEV102  เคมีสําหรับวิศวกร  
               สิง่แวดล้อม  

3(2-3-5) 

33053202  ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-1) 
 

ENGEV106 ปฏิบัติการสํารวจสําหรับ
วิศวกรสิ่งแวดลอ้ม 

1(0-3-1) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีบงัคับ  กลุ่มวิชาชพีบงัคับ  
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-3-5) ENGEE103 หลักมูลของ

วิศวกรรมไฟฟ้า 
3(2-3-5) 

33056303 อุทกวิทยา 3(3-0-6) ENGCV603 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 
33061204 ชีววิทยาสําหรับวิศวกร

สิ่งแวดล้อม  
(พ้ืนฐานวิชาชีพ) 

3(2-3-5) ENGEV103 ชีววิทยาสําหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม  

3(2-3-5) 

33069203 หน่วยกระบวนการทาง 
สิ่งแวดล้อม  
(พ้ืนฐานวิชาชีพ) 

3(2-3-6) ENGEV202 หน่วยกระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม  

3(2-3-5) 

33062302  วิศวกรรมการประปา 3(3-0-6) ENGEV203 วิศวกรรมการประปา  3(3-0-6) 
33062303  วิศวกรรมนํ้าเสยี 3(3-0-6) ENGEV204 วิศวกรรมนํ้าเสีย 3(3-0-6) 
33062304  การออกแบบงานประปา 3(2-3-6) ENGEV205 การออกแบบงาน

ประปา  
3(2-3-5) 

33062305 การออกแบบวิศวกรรมนํ้า
เสีย 

3(2-3-6) ENGEV206 การออกแบบวิศวกรรม
นํ้าเสีย   

3(2-3-5) 

33063401 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(3-0-6) ENGEV301 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(3-0-6) 
33064301 การจัดการขยะมูลฝอย 3(3-0-6) ENGEV401 การจัดการขยะมูลฝอย 3(3-0-6) 
33064302 ระบบสิ่งแวดล้อมและการ

จัดการ 
3(3-0-6) ENGEV402 ระบบสิ่งแวดล้อมและ

การจัดการ   
3(3-0-6) 

33064408 วิศวกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) ENGEV408 วิศวกรรมอนามัย
สิ่งแวดล้อม   

3(3-0-6) 

33064409 การจัดการของเสียอันตราย 3(3-0-6) ENGEV409 การจัดการของเสีย
อันตราย   

3(3-0-6) 

33069101 การฝึกงานในโรงงาน 1(0-3-2) ENGEV501 การฝึกงานในโรงงาน  1(0-3-1) 
33069302 สุขาภิบาลอาคาร 3(2-3-6) ENGEV502 สุขาภิบาลอาคาร  3(2-3-5) 
33069305 การเตรียมโครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
1(0-3-2) ENGEV504 การเตรียมโครงงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
1(0-3-1) 
 

33069406 โครงงานด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  

 
 

3(1-6-3) ENGEV505 โครงงานด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  

3(1-6-4) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชพีเลือก  กลุ่มวิชาชพีเลือก  

33069408 การฝึกงานทางวิศวกรรม 
               สิง่แวดล้อม 

3(0-40-0) ENGEV506 การฝึกงานทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

3(0-40-0)

33059303 สหกิจศึกษาในงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

6(0-40-0) ENGEV507สหกิจศึกษาในงาน
วิศวกรรสิ่งแวดล้อม 

6(0-40-0)

34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ENGIE113 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
33061101  หลักพ้ืนฐานวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGEV101 หลักพ้ืนฐานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
33061401 วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
 

3(3-0-6) ENGEV104 วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เบ้ืองต้น  

3(3-0-6) 

  ENGEV207 เทคโนโลยีการบําบัดนํ้า
และน้ําเสียสมยัใหม ่  

3(3-0-6) 

33069410 การออกแบบระบบระบาย
นํ้า 

3(3-0-6) ENGEV208 การออกแบบระบบ
ระบายนํ้า   

3(3-0-6) 

33063402 การควบคุมเสยีงและระบบ
สั่นสะเทือน 

3(3-0-6) ENGEV302 การควบคุมเสยีงและ
ระบบสั่นสะเทอืน  

3(3-0-6) 

33064303 การจัดการความปลอดภัย
ทางอุตสาหกรรม 

3(3-0-6) ENGEV403 การจัดการความ
ปลอดภัยทาง
อุตสาหกรรม  

3(3-0-6) 

33064304 การจัดการคุณภาพนํ้า 3(3-0-6) ENGEV404 การจัดการคุณภาพนํ้า 3(3-0-6) 
33064305 การควบคุมของเสีย

อุตสาหกรรม 
3(3-0-6) ENGEV405 การควบคุมนํ้าเสียทาง

อุตสาหกรรม   
3(3-0-6) 

33064306 วิศวกรรมนิเวศวิทยา 3(3-0-6) ENGEV406 วิศวกรรมนิเวศวิทยา  3(3-0-6) 
33064407 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) ENGEV407 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
3(3-0-6) 

  ENGEV410 การป้องกันมลพิษ  3(3-0-6) 
33069304 คอมพิวเตอร์ช่วยงาน   

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3(2-3-6) ENGEV503 คอมพิวเตอร์ช่วยงาน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3(2-3-5) 

33069409 เขียนแบบสุขาภิบาล 3(3-0-6) 
 

ENGEV507 เขียนแบบสุขาภิบาล  3(3-0-6) 

33051201 ความแข็งแรงของวัสดุ 3(3-0-6)   
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
33052202 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)   
33055303 วิศวกรรมการบริหารงาน 
              ก่อสร้าง 

3(3-0-6)   
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดทาํหลักสูตร 

 
1. คณะกรรมการดําเนินงาน 

1.1. ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
1.2. รศ.โกศล โอฬารไพโรจน์  รองคณบดีด้านวิชาการ กรรมการ 
1.3. ดร.บุปเวช พันธ์ุศรี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
1.4. ผศ.นิธิวัฒ  จํารูญรัตน์ หัวหน้าหลักสตูรวิศวกรรมสิง่แวดล้อม   กรรมการ 
1.5. ผศ.ลดาวัลย์  วัฒนะจีระ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.6. ผศ.ดร.กลิ่นประทุม  ปัญญาปิง อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.7. นส.ภัทรา วงษ์พันธ์กมล อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.8. รศ.ดร.บัญจรัตน์  โจลานันท ์ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.9. ดร.รุ่งนภา  เขียววิจิตร อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการ 
1.10. ดร.นคร  สุริยานนท์ อาจารย์ประจําหลักสูตร กรรมการและเลขานุการ 

 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิวิพากษ์หลักสตูร 

2.1. ด้านวิชาการ 
รศ.ดร.ขจรศักด์ิ โสภาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.2. ด้านวิชาชีพ 
           นายชัยยา เจิมจุติธรรม วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

2.3. ด้านผู้ใชบ้ัณฑิต 
  นายนุกูล แก้วนพรัตน์  ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท เฟิรส์เทคโนโลยี จํากัด 
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ภาคผนวก ช.  
ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ.2551 
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ภาคผนวก ซ.  

คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร ์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ฌ 

ประวัติ และผลงานวิชาการ  
อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสตูร 
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ลําดับท่ี 1 

 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายนิธิวัฒ จํารูญรัตน์ 
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศกึษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

วศ.ม. วิศวกรรมสุขาภิบาล 
 

2531 

5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ.  วิศวกรรมโยธา 2526 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ครรชิต เงินคําคง, นิธิวัฒ จำรูญรัตน์, สิทธิศักด์ิ แก้วหนัก, กฤษณฉัตร เมืองใจ, นิตยา ตันติวา, นันท์น
ภัส มโนนันท์, และพิสิฐ ศรีสุริยจันทร์. (2559).  “ประสิทธิภาพของสาหร่าย Chlorella sp. 
TISTR 8432 ในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพ”. วารสาร
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. ปีที่ 1, ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน): 51-58 

6.2  บทความ 
  ไม่มี   
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

   ไม่มี 



167 

 

 

7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี……16…….ปี  

 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 วิศวกรรมการประปา 
 การออกแบบวิศวกรรมนํ้าเสีย 
 สุขาภิบาลอาคาร 
 หลักพ้ืนฐานวิศวกรรม 

    
                                                              
 

   (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                     (นายนิธิวัฒ จํารูญรัตน์) 
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ลําดับท่ี 2 

 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.  ชื่อ – สกุล                    นางลดาวัลย์ วัฒนะจีระ 
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

วท.ม. สหสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 

2528 

5.2 ปรญิญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

วท.บ. จุลชีววิทยา 2522 

 
6.  ผลงานทางรูปแบบวิชาการ  
    6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, ณรงศักด์ิ ลาปัน, วิภาวดี ชัชวาลย์. อานันท์ ธัญญเจริญ, และ ภาคภูมิ รัก
ร่วม. (2559). “การพัฒนาก้อนเช้ือเพลิงชีวมวลจากเศษฟางข้าวผสมเศษลําไยเหลือทิ้ง” 
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (เมษายน – 
มิถุนายน), หน้า 239-255. 

 
ลดาวัลย์ วัฒนะจีระ, เกียรติพงษ์ ศรีสาคร และ ฉัตรชัย ใจมาตุ่น. (2556).“การหมักทําปุ๋ยกองแถว

เปิดของก้อนเพราะเห็ดที่ใช้งานแล้วและขยะอินทรีย์ผสมโดยใช้โครงสามเหล่ียมเพ่ือการระบาย
อากาศ” วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ 30, ฉบับที่ 3 (มิถุนายน – กันยายน), หน้า 
39-49. 
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 6.2  บทความ 
   ไม่มี 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

  ไม่มี 
 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี 14 ปี  

 Biology for Environmental Engineer 
 Solid Waste Management 

             
 

 

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                     (นางลดาวัลย์ วัฒนะจีระ) 
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                                                                ลําดับท่ี 3

     
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาวกลิ่นประทุม ปัญญาปิง 
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ph.D.  Environmental Management 
(International Program) 

2547 

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล วท.ม. เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม 2530 
5.3 ปรญิญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. ชีววิทยา 2527 
5.4 อนุปริญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.วท. เคมีปฏิบัติ 2525 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) และ บทความ 

K. Panyaping, C. Sanwiset, . Saijai, S. Kornsaeng. (2 0 1 5 ) . “ Concentration of NO2 in 
Ambient Air in Chiang Mai” . The Proceedings of  2nd Creative Research and 
Innovation Conference, Sep. 14-15, 2015. Chiang Mai. 153-156. 

K. Panyaping, P. Wijitpongsa, W. Meepecth. S. Thejarungsi. ( 2 0 1 4 ) .  “ A Study on 
Contamination of Total Suspended  Particulate in and out of Building” . 
Srinakharinwirot University (Journal of Science and Technology). 6(11):1-8.  

K. Panyaping, C. Sanwiset, . Saijai, S. Kornsaeng. (2014). “Monitoring of NO2 personal 
Exposure Among Flower Venders near Waroros Market”, Chiang Mai,. Int. conf. of 
Asian Environmental Chemistry, Nov. 24-26, 2014. Bangkok. 64-67. 
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K. Panyaping. (2014). “Measurement and Correlation Analysis of NO2, NO, and NOx at 
Two High Levels in Chiang Mai”. Int. conf. of Asian Environmental Chemistry. 
Nov. 24-26, 2014. Bangkok. 68-71. 

K. Panyaping. (2014) “Application of Statistical Program for Environmental System 
Analysis”. ECTI CARD,  May 23-24, 2014. Chiang Mai. D168. 

K. Panyaping, and L. Wattanachira. (2013). “Utilization of Longan Waste Residue in 
Northern Thailand”. Abstracts of Int. Conf. on Interdiscilinary Research and 
Develpoment in ASEAN Universities, Aug 8-10, 2013, Chiang Mai. 102. 

K. Panyaping and C. Thararux. (2013). “Energy and Environmental Adaptation to 
Climate Change in the Northern Community of Thailand”. Int. Conf. on 
Southeast Asian Weather and Climate, Nov. 27-29, 2013. Chiang Mai. 1-7. 

K. Panyaping, P. Wongpankamol, B. Phoawattana. ( 2 0 1 3 ) .  “ Improving Biogas 
Generation from Mixed Waste Residue Using Media Materials” .  KKU Res J. 
18(1):122-133. 

K. Panyaping, W. Kan-in, S. Saenphorm, A. Khampanyo. (2012). “Biochemical Methane 
Potential of Several Kinds of Petioles and Leaves Waste” . Naresuan University, 
Journal of Community Development Research. 5(1):64-73.  

K. Panyaping, N. Suttinan, P. Tananchi, U. Muangkaunjai. (2 0 1 2 ). “ Development of  
Leaves and Petioles of  Longan Waste Digestion  in Anaerobic Condition to 
Generate Biogas and By Product”. KKU Res J., 17(4):556-564. 

K. Panyaping. (2013). “Concentration of NO2 in and out of Urban Area by Active 
Sampling”. Abstracts of the 2nd Int. Conf. on Environmental Pollution, 
Restoration, and Management, March 4-8, 2013. Ha Noi, Viet Nam. 52. 

K. Panyaping, J. Jingjit, T. Pangkam,  P. Salamuang. (2012). “Concentration of  NO2 in 
Ambient Air Obtained by Personal Exposure”. The Proceedings of  8th Naresuan  
Environmental Annual Conference, Jul 26, 2012. Phitsanulok. 1-9. 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่มี 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
   7.1 ประสบการณ์การสอน 
          7.1.1  ระดับปริญญาตรี…26……….ปี  

 Environmental Impact Assessment 
 Environmental Chemistry 
 Environmental System & Management 
 Hazardous Waste Management 
 Industrial Safety Management 



172 

 

 

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลิ่นประทุม ปัญญาปิง) 
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       ลําดับท่ี 4 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาว ภัทรา วงษ์พันธ์กมล 
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2541 
5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมสภาวะแวดล้อม 2533 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

K. Panyaping, P. Wongpankamol, B. Phoawattana. ( 2 0 1 3 ) .  “ Improving Biogas 
Generation from Mixed Waste Residue Using Media Materials” .  KKU Res J. 
18(1):122-133. 

6.2  บทความ 
  ไม่ม ี

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี……16….ปี  

 วิศวกรรมนํ้าเสีย 
 การออกแบบระบบประปา 
 การควบคุมนํ้าเสียทางอุตสาหกรรม 

            
    
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                           (นางสาว ภัทรา วงษ์พันธ์กมล ) 
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         ลําดับท่ี 5 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.  ชื่อ – สกุล                    นางบัญจรัตน์ โจลานันท์ 
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

Ph.D. Environmental Technology 
(International Program) 

2548 

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 2538 
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2533 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

Banjarata Jolanun, Anon Thaiyakorn, Patchayanan Yangphibool (2016). “Development 
of fuel briquettes from biomass residues of mae-ton fresh coffee smes in 
doisaket district, chiangmai province”, RMUTI Journal, Vol.9, No.3, pp.70-81. (TCI 
tier 1). 

Katesuda Sitthisuntikul, Banjarata Jolanun, and Pradtana Yossuck (2015). “Knowledge 
Management for Determining Alternatives of Rice Cultivation in Drought Area: a 
Case Study of Farmer at On Tai Sub-District, Sankampang District, Chiang Mai, 
Thailand”, Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat 
University, Vol. 6, No.1 January-June, pp.160-184. (TCI tier 1). 
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Banjarata Jolanun, Chompoonuch Kaewkam, Orapin Bauoon, and Chart Chiemchaisri 
(2014): “Turned windrow composting of cow manure as appropriate technology 
for zero discharge of mulberry pulp wastewater”, Environmental Technology, 
Vol.35, No.16, pp.2104-2114 (ISI, Scopus). 

Banjarata Jolanun and Monrudee Maungrung, (2014) “Adaptive Capacity Building to 
Climate Change of On-Tai Agricultural Community, San Kamphaeng District, 
Chiang Mai Province”, Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research 
Journal, Vol. 7, No.2 July-December, pp.14-22. (TCI tier 1). 

 
6.2  บทความ  
  ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

บัญจรัตน์ โจลานันท ์ (2556). การหมักปุ๋ย: วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีที่น่ารู้ (ISBN: 978-974-
625-615-5) พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่. จัดพิมพ์โดย: มิสเตอร์เจมส์ ดีไซน์ แอนด์ พรินท์ 
เชียงใหม่. 

บัญจรัตน์ โจลานันท์ สุทธิพงษ์ รักศิลปกิจ และ มนฤดี ม่วงรุ่ง (2555). ชุดสังเคราะห์งานวิจัย การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนบน (ISBN: 978-616-90432-2-
5). พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่. จัดพิมพ์โดย: เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี…14……….ปี  

 การควบคุมมลพิษอากาศ 
 วิศวกรรมนิเวศวิทยา 
 การจัดการคุณภาพนํ้า 
 การเตรียมโครงงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

 
    
 
 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.บัญจรัตน์ โจลานันท์) 
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           ล ำดับที่ 6 

 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญำตรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สำขำวิชำ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.  ชื่อ – สกุล                    นางศิรประภา ชัยเนตร 
3.  ต ำแหน่งทำงวิชำกำร     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติกำรศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำ  สถำบันกำรศึกษำ  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำ  
สำขำวิชำ พ.ศ. 

5.1 ปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

Ph.D.  Environmental Management  
(International Program) 

2550 

5.2 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.ม.  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2543 
5.3 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศ.บ.  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2539 
 
6.  ผลงำนทำงวิชำกำร (เขียนตำมรูปแบบกำรอ้ำงอิงและบรรณำนุกรม) 
    6.1  งำนวิจัย(ผลงำนวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
Siraprapa Chainetr, Junyaporn Kumheaw, Supatra Kantaseub, Arnon Tongjai and Pattra 

Wongpankamol, (2015). Improvement of Dried Longan Peel for Dye Wastewater 
Treatment. Conference Paper Proceedings: The 2nd Conference on Research and 
Creative Innovation 2015. September 14-15, 2015. The Empress Hotel and 
Conventional Center. Chiang Mai, Thailand. pp. 177-178. 

Pattra Wongpankamol, Teerapon Kawsum-ang , Klinpratoom Panyaping, Nakorn Suriyanon, 
Rungnapha Khiewwijit and Siraprapa Chainetr (2017). “The study of color reducing 
from rattan palm dye process effluent by using branches and leaves waste“The 
Proceedings of 4th Conference on Research and Creative Innovation and 2nd 
Internationa Symposium on Application of High-Voltage Plasma & Micro/Nano bubble 
to Agriculture and Aquaculture co-hosted Iwate University, Japan, July 26-27, 2017 
Chiangmai Grand View Hotel Thailand. pp. 517-520. 
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6.2  บทควำม 
 ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสำรทำงวิชำกำร 

 ไม่มี 
7. ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร 
    7.1  ประสบกำรณ์กำรสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี……10…….ปี  

 Environmental Unit Operation  
 Environmental Unit Process 
 Introduction to Environmental Engineering 
 Training in Environmental Engineering 

     
 
    
 
 

                                                                (ลงชือ่) ......................................................... 

                                                                               (ดร. ศิรประภา ชัยเนตร) 
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ลําดับท่ี 7 
 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร ระดับปริญญาตร ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาวรุ่งนภา  เขียววิจิตร  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก Wageningen University,  
The Netherlands 

Ph.D. Environmental Technology 2559 

5.2 ปรญิญาโท Wageningen University,  
The Netherlands 

MSc. Biotechnology  2554 

5.3 ปรญิญาตรี Van Hall Larenstein, 
University of Applied 

Sciences, The Netherlands

BSc. Environmental Science 2552 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
    6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 

Khiewwijit, R., Temmink, H., Rijnaarts, H., & Keesman, K. J. (2015). “ Energy and 
nutrient recovery for municipal wastewater treatment: How to design a feasible 
plant layout?”. Environmental Modelling & Software, 68, 156-165. 

Khiewwijit, R., Keesman, K. J., Rijnaarts, H., & Temmink, H. (2015). “Volatile fatty acids 
production from sewage organic matter by combined bioflocculation and 
anaerobic fermentation”. Bioresource Technology, 193, 150-155. 
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Khiewwijit, R., Temmink, H., Labanda, A., Rijnaarts, H. and Keesman, K.J. (2015). 
“ Production of volatile fatty acids from sewage organic matter by combined 
bioflocculation and alkaline fermentation. Bioresource Technology” , 197, 295-
301. 

Boelee, N. C., Janssen, M., Temmink, H., Taparaviciute, L., Khiewwijit, R., Jánoska, Á., 
Buisman, C. J. N., and Wijffels, R. H. (2014). “The effect of harvesting on biomass 
production and nutrient removal in phototrophic biofilm reactors for effluent 
polishing”. Journal of Applied Phycology, 26(3), 1439-1452 

 
6.2  บทความ 
  ไม่มี 
 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  ไม่มี 

 
7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี……1…….ปี  

  Introduction to Environmental Science and Enginneering 
  Environmental Health Engineering 
  New technology for water and wastewater treatment 
  การเตรียมโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
  โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
  Biology for Environmental Engineer 
 Environmental Chemistry 

 

 

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                          (ดร. รุ่งนภา เขียววิจิตร) 
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ลําดับท่ี 8 

 
 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายนคร สุริยานนท์  
3.  ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4.  สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5.  ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ph.D  Environmental Management  
(International Program) 

2556 

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2551 
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2542 
 
6.  ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 

6.1  งานวิจัย(ผลงานวิจัยย้อนหลัง 5 ปี) 
รัณภัฏ  มั่งคั่ง และ นคร สุริยานนท์. (2559). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้างานปรับปรุง ถนน 

ตรอก ซอย ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศรีปทมุ ครั้งที่ 11 ประจํา ปี 2559. 21 ธันวาคม 2559. หน้า 1275-1285. 

ราชันย์ ไตรวิชชานันท์ และ นคร สุริยานนท์. (2559). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าโครงการ
ก่อสร้างถนน เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม” การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 11 ประจํา ปี 2559. 21 ธันวาคม 2559. หน้า 
1275-1285. หน้า 1286-1295. 

นพคุณ พลเมืองศรี และ นคร สุริยานนท์. (2559). “การศึกษาการอนุมัติวัสดุโครงการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียม กรณีศึกษา: โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ไอดิโอ คิว ราชเทวี ในเครือ
บริษัท อนันดาดีเวลล็อปเม็นท์จํากัด(มหาชน)”. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 21, จ.สงขลา. 28-30 มิถุนายน 2559. หน้า 1010-1016. 
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นคร สุริยานนท์ และ นเรศ ศรีสกุลดี. (2559). “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของ
ลูกค้าบริษัท Q-House โครงการคาซ่าวิลล์-บางนา เทพารักษ์”, การประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2559. 12 กุมภาพันธ์ 2559 หน้า 574-
584. 

นคร สุริยานนท์, ศิริพล แพงมี และทศพร เตียรประเสริฐ. (2558). “การศึกษาการอนุมัติวัสดุ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า กรณีศึกษา: โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-
รังสิต”. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจําปี 2558. 22 
ธันวาคม 2558. หน้า 1200-1210. 

นคร สุริยานนท์, ทศพร เตียรประเสริฐ และศิริพล แพงมี. (2558). “การศึกษาการอนุมัติวัสดุ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า กรณี ศึกษา : โครงการรถฟ้าสายสี เขียว ช่วงแบริ่ ง-
สมุทรปราการ”, งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจําปี 
2558. 22 ธันวาคม 2558. หน้า 1189-1199. 

นคร สุริยานนท์, บุญทรัพย์ ลีลาภิรักษ์ และ อธิป ตรียศ. (2558). “ปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าใน
งานติดต้ังหินอ่อนและหินแกรนิตของงานก่อสร้างอาคารสูง”. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจําปี 2558. 22 ธันวาคม 2558. หน้า 
1180-1188. 

นคร สุริยานนท์, อธิป ตรียศ และบุญทรัพย์ ลีลาภิรักษ์. (2558). “ปัจจัยที่ทําให้เกิดความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดิน”, งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ครั้งที่ 10 ประจําปี 2558. 22 ธันวาคม 2558. หน้า 1172-1179. 

 
6.2  บทความ 

Nakorn Suriyanon, Jutima Permrungruang, Jidanan Kaosaiphun, Aunnop Wongrueng, 
Chawalit Ngamcharussrivichai, Patiparn Punyapalakul.  ( 2 0 1 5 ) .  “ Selective 
adsorption mechanisms of antilipidemic and non-steroidal anti-inflammatory 
drug residues on functionalized silica-based porous materials in a mixed 
solute”. Chemosphere, Volume 136, May 2015. Pages 222-231. 

Nakorn Suriyanon, Patiparn Punyapalakul, Chawalit Ngamcharussrivichai.  (2 0 1 5 ) . 
“ Synthesis of periodic mesoporous organosilicas functionalized with different 
amine-organoalkoxysilanes via direct co-condensation” .  Materials Chemistry 
and Physics, Volume 149-150, January 2015. Pages 701-712. 

Nakorn Suriyanon, Patiparn Punyapalakul, Chawalit Ngamcharussrivichai.  ( 2 0 1 3 ) 
“ Mechanistic study of diclofenac and carbamazepine adsorption on 
functionalized silica-based porous materials” , Chemical Engineering Journal, 
Volume 214, January 2013. Pages 208-218. 

6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
ไม่ม ี
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7. ประสบการณ์ทางวิชาการ 
    7.1  ประสบการณ์การสอน 
           7.1.1  ระดับปริญญาตรี……2…….ปี  

 วิศวกรรมการประปา 
  สุขาภิบาลอาคาร 

           7.1.2  ระดับปริญญาโท……2…….ปี  
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการก่อสร้าง 
 สัมมนา โครงการก่อสร้าง 

 

 

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                         (ดร. นคร  สุริยานนท)์ 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
1. องค์ความรู้พืน้ฐานที่จําเป็นสําหรบัทุกสาขาวิชาชีพ 

1. องค์ความรู้ที่ เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง (Applied 
Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่นําเสนอระบบต่าง ๆ 
ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจําลอง ระบบ
ป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานที่
เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืน ๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมท้ังการวิเคราะห์การ
เคลื่อนที่จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่าง ๆ มา
กระทํา 

3. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Sciences and Fluid 
Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทาง
ความร้อนและการประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเน่ืองทั้งหมด 

4. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่
อยู่บนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของ
สสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่าง ๆ รวมท้ังกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับพลังงาน
ประเภทต่างๆ ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปล่ียนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเน้ือหาที่เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทนสําหรับในอนาคต 

6. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง 
เน้ือหาความรู้ซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วย
เทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

7. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เน้ือหา
ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8. องค์ความรู้ที่ เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ  และสิ่ งแวดล้อม  (Biology Health and 
Environment) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกต์ใช้งานที่
เก่ียวเน่ืองทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

เนื้อหาความรู ้ องค์ความรู้ 
1 2 3 4 5 6 7 8

1) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 
ENGEV201  หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 
                (Environmental   Unit Operations) 

x  x  x  x  x  x   x 

ENGEV202  หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม  
                 (Environmental Unit Process) 

x  x  x  x  x  x   x 

ENGEV203  วิศวกรรมการประปา  (Water Supply Engineering) x   x  x  x    x 

ENGEV204  วิศวกรรมน้ําเสีย  (Wastewater Engineering) x   x  x  x    x 

ENGEV205  การออกแบบงานประปา (Water Works Design) x   x  x  x    x 

ENGEV206  การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย  
                (Wastewater Engineering Design) 

x   x  x  x    x 

ENGEV207  เทคโนโลยีการบําบัดน้ําและน้ําเสียสมัยใหม่   
                (New Technology for water and wastewater  
                Treatment) 

x   x  x  x    x 

ENGEV208  การออกแบบระบบระบายน้ํา (Design of Sewerage) x   x  x  x  x  x 

2) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 
Waste Engineering) 

ENGEV401  การจัดการขยะมูลฝอย (Solid Waste Management) x  x   x  x   x  x 

ENGEV409  การจัดการของเสียอันตราย  
                (Hazardous Waste Management) 

x  x   x  x   x  x 

3) กลุ่มความรู้ด้านการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air Pollution, Noise and 
Vibration Control) 

ENGEV301  การควบคุมมลพิษอากาศ (Air Pollution Control) x  x  x  x  x    x  x 

ENGEV302  การควบคุมเสียงและระบบสั่นสะเทือน  
      (Noise and Vibration Control) 

x  x    x  x    x  x 

4) กลุ่มความรู้ด้านระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental System and Management) 

ENGEV101  หลักพ้ืนฐานวิศวกรรม (Principles of Engineering) x  x  x        x  x 

ENGEV102  เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม   
      (Chemistry for Environmental Engineers) 

x    x  x  x  x    x 

ENGEV103  ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม   
       (Biology for Environmental Engineers) 

x    x  x  x  x    x 
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เนื้อหาความรู ้ องค์ความรู้ 
1 2 3 4 5 6 7 8

ENGEV104   วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
   (Introduction to Environmental Science and  
                  Engineering) 

x    x  x  x    x  x 

ENGEV105 การสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม  
   (Surveying for Environmental Engineer) 
 

x  x      x  x  x   

ENGEV106  ปฏิบัติการสํารวจสําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม  

       (Surveying Practice for Environmental Engineer)  

x  x      x  x  x   

ENGEV402  ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ  
         (Environmental System and Management) 

x    x  x  x  x  x  x 

ENGEV403  การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม  
             (Industrial Safety Management)  

x    x  x  x  x  x  x 

ENGEV404  การจัดการคุณภาพน้ํา  (Water Quality Management) x    x  x  x    x  x 

ENGEV405  การควบคุมน้ําเสียทางอุตสาหกรรม   
      (Industrial  Water Pollution  Control) 

x    x  x  x    x  x 

ENGEV406  วิศวกรรมนิเวศวิทยา (Ecological Engineering) x    x  x  x    x  x 

ENGEV407  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
             (Environmental Impact Assessment) 

x    x  x  x    x  x 

ENGEV410  การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) x  x  x  x  x    x  x 

ENGEV501  การฝึกงานในโรงงาน (Workshop Practices) x  x    x  x    x  x 

ENGEV502  สุขาภิบาลอาคาร (Building Sanitation) x    x  x  x  x    x 

ENGEV503  คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
             (Computer Aided for Environmental Engineering) 

x  x      x  x  x  x 

ENGEV504  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
            (Environmental Engineering Pre-Project) 

x      x  x    x  x 

ENGEV505  โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
            (Environmental Engineering Project)   

x      x  x    x  x 

ENGEV506  การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
            (Environmental Engineering Practice) 

x            x  x 

ENGEV507  เขียนแบบสุขาภิบาล (Sanitary Drawing) x    x  x  x      x 
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