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 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering 
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 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Eng. (Environmental Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 
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 จำนวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
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 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 



 

 

 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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     ไม่มี 
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     ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยพะเยา 
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                6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น  ปีการศกึษา 2565 ปรับปรุง 
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ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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    ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 

  6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564   
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  6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

    วันที่ .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิชาชีพวิศวกรรม รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.............................. 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553  ในปีการศกึษา 2567 

 

 

 
 



 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา  

 8.1   วิศวกรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานควบคุมดูแลระบบผลิตน้ำสะอาดและบำบัดมลพิษต่าง ๆ 

 8.2  วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ ด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  

ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่

เกี่ยวข้อง 

 8.3  ที่ปรึกษาและผู้ตรวจประเมินงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษา

ออกแบบระบบด้านสิ่งแวดล้อม 

 8.4  ผู้ประกอบการ หรือวิศวกรควบคุมการสร้าง การผลิต การติดตั้ง ระบบจัดการทาง

สิ่งแวดล้อม และ   อำนวยการใช ้การบำรุงรักษาระบบทางสิ่งแวดล้อม 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางสาววนาวัลย์ ปรากฏ 15299001xxxxx อาจารย์ Ph.D.  

  

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

Chemical Engineering 

 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

University of Aberdeen, United 

Kingdom 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2564 

 

2553 

 

2551 

2 นายศตวรรษ ทนารัตน์ 35012005xxxxx อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2561 

2548 

2544 

3 นางสาวสุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ 36599007xxxxx อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

2546 

2540 

4 นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ 35014005xxxxx 

 

อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551 

 

2545 

2540 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

5 นายชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 36699002xxxxx อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(เกยีรตินยิมอันดบั 2) 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

วิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2542 

2537 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากสภาพเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก แม้มีการนำทุน  

3 ด้านมาพิจารณา (ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ) อย่างไรก็ตามการ

เชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลกมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ASEAN+3 ASEAN+6 เป็นต้น สัดส่วนการ

ส่งออกของไทยในโลกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.12 ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการจด

สิทธิบัตรเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย แต่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมยังคงมีปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาทิ มลพิษ

น้ำ มลพิษอากาศ มลพิษจากขยะ สภาวะอากาศแปรปรวน แห้งแล้ง น้ำท่วม ส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำ

โดยเฉพาะเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนของราคาน้ำมันยังคงผันผวน ส่งผลให้มีการขยายการลงทุนด้าน

พลังงานทดแทนเป็นอย่างมาก ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศจำเป็นจะต้องมีบุคลากรที่สามารถ

นำองค์ความรู้มาบูรณาการ และประยุกต์ใช้ในการวางแผน การจัดการ ดูแลและการป้องกันตลอดจน

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโดยเทคโนโลยีที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้การ

ดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันได้นำประเด็นทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลไกหนึ่งในการกีดกัน

ทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและได้พยายามออกกฎระเบียบ มาตรฐานและเครื่ องมือในการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อม ดังนัน้ประเด็นแผนและยุทธศาสตร์ที่นำมาพิจารณามีดังนี้ 

     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และฉบับที่ 12 ที่เริ่มใช้

ในปี พ.ศ. 2560-2564 ที่ส่วนหนึ่งได้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่าน 6 แนวทาง ประกอบด้วย การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการ

เติบโตสีเขียว การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และ

การสร้างงานสีเขียว การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความร่วมมื อด้าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมอิากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  

 ยุทธศาสตร์การลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ก่อน-หลังปี ค.ศ. 2020   ซึ่งมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ได้มีการให้ความเห็นชอบแผนแม่บทรองรับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 และได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบ

ในการดำเนินงานและกรอบในการจัดตัง้งบประมาณรองรับ โดยพันธกิจเพื่อ  

• พัฒนาฐานข้อมูล องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการรองรับและปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมถึงการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน 
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• สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาประเทศ โดยผลักดันให้เกิด

การบูรณาการแนวทางและมาตรการในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุก

ภาคส่วนและทุกระดับ 

• ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศและสร้างกลไกให้เกิดการเติบโตแบบปล่อย

คาร์บอนต่ำอย่างยั่งยนื 

• เสริมสร้างศักยภาพและความตระหนักรู้ของภาคีการพัฒนาในทุกระดับ เพื่อสร้างความพร้อม

ในการดำเนินมาตรการตามนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

แผนพัฒนาพลังงาน 5 แผนของกระทรวงพลังงาน ที่มีการบูรณาการแผนพัฒนาพลังงานทั้งหมด

เข้าด้วยกัน (Thailand Integrated Energy Blueprint) อันประกอบด้วย  

• แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561–2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

(Power Development Plan : PDP 2018 Revision 1) แผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มีกำลัง

การผลิตไฟฟ้ารวมปี 2580 คงเดิมที่ 77,211 เมกะวัตต์ และยังคงเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ไว้ตลอด

แผน ที่ 56,431 เมกะวัตต์ โดยมีสัดส่วนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าใกล้เคียงแผนเดิม คือ ก๊าซธรรมชาติ 53% 

พลังงานหมุนเวียน 21%(เดิม 20%) ถ่านหินและลิกไนต์ 11%(เดิม12%) พลังน้ำต่างประเทศ 9% และ

จากการอนุรักษ์พลังงาน 6% และจะปรับแผนการจ่ายไฟฟ้าของโรงฟ้าพลังงานหมุนเวียน และแผนการ

ปลดโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลบางโรงให้มีความเหมาะสม เช่น ลดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์ลง และเพิ่มเป้าหมายโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  

69 เมกะวัตต์ การเพิ่มนโยบายโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก กำลังผลิตรวม 1 ,933 เมกะวัตต์ 

การปรับแผนโรงไฟฟ้าชีวมวลประชารัฐภาคใต้ เริ่มจ่ายไฟเข้าระบบออกไปเป็นปี 2565–2566 ปีละ 60  

เมกะวัตต์ รวมถึงเร่งรับซือ้ไฟฟ้าจากพลังงานลม จากเดิมปี 2577 มาเป็นปี 2565 

• แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2561-2580 หรือ Energy Efficiency Development Plan (EEDP) 

2018-2037 หรอื แผน EEP 2018 โดยมี 3 กลยุทธ์ คือ ภาคบังคับ ภาคส่งเสริมและภาคสนับสนุน โดย

การดำเนินงานจะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย 5 สาขาเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ (1) อุตสาหกรรม (2) ธุรกิจการค้า 

(3) บ้านอยู่อาศัย (4) เกษตรกรรม และ (5) ขนส่ง ยังคงรักษาระดับเป้าหมายการลดความเข้มการใช้

พลังงาน (Energy Intensity: EI) ลงร้อยละ 30 ภายในปี 2580 เมื่อเทียบกับปี 2553 สามารถลดการใช้

พลังงาน 49,064 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe) โดยใช้กลยุทธ์และมาตรการต่างๆ ที่มีอยู่เดิม และ

เพิ่มเติมมาตรการด้านวัตกรรมเพื่อต่อยอดและรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และ

รูปแบบการใช้พลังงาน รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคเกษตรกรรมเพื่อให้สอดคล้อง

นโยบาย Energy For All ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ฐานรากอย่างยั่งยืน คาดว่าจะก่อให้เกิดผล

ประหยัดพลังงานของประเทศตลอดแผนรวม 54,371 ktoe ประหยัดเงินตรา 815,571 ล้านบาท ช่วยลด

การจัดหาโรงไฟฟ้าได้ประมาณ 4,000 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 

170 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mt-CO2) 
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• แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 หรือ แผน Alternative 

Energy Development Plan (AEDP 2018) ซึ่งกระทรวงพลังงานได้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดกรอบและทิศ

ทางการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศตามทิศทางของพลังงานโลก ที่มุ่งเน้นการรักษาผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งตามแผน AEDP 2018 ได้เพิ่ม

สัดส่วนของพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็น ร้อยละ 34.23 โดยเพิ่มจากร้อยละ 10.04  

(แผน AEDP 2015) มีการเพิ่มการผลิตไฟฟ้า 6 ประเภท คือ พลังงานแสงอาทิตย์ 15574 เมกะวัตต์  

ชีวมวล 5,790 เมกะวัตต์ พลังงานลม 2898 เมกะวัตต์ ก๊าซชีวภาพ (น้ำเสีย/ของเสีย/พืชพลังงาน) 

1,565 เมกะวัตต์ ขยะชุมชน 900 เมกะวัตต์ ขยะอุตสาหกรรม 75 เมกะวัตต์ และพลังงานน้ำขนาดเล็ก 

308 เมกะวัตต์ ส่วนพลังงานน้ำขนาดใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากแผนเดิม 

• Thailand Smart Grid Development Master Plan (พ.ศ. 2558-2579) 

 แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และ แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ Oil Plan 

อาทิเช่น ผลักดันการใช้เชื้อเพลิงเอทานอลและไบโอดีเซล ตามศักยภาพการผลิตของประเทศ เพื่อลด

ปริมาณการใชน้้ำมันดิบ เป็นต้น 

  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) จัดทำโดย คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับ

การประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยรัฐบาลได้

กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีเป้าหมายหลักของ

การพัฒนาในภาพรวม คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ

ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง

สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมเกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น สำหรับประเทศไทยซึ่งมีอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและเล็ก (SMEs) เป็นส่วนใหญ่  ในปี 2558 รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่อง Creative Economy ซึ่ง

เป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ไทยให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบกับ
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ปัจจุบัน ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น จึงสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการ

ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ (Digital Economy Promotion) ให้มีศักยภาพมากขึ้น

โดยเฉพาะกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S-Curve ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่

สำคัญด้านนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต ได้แก่  

5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) คืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวกลุ่ มรายได้ดี และท่ อ งเที่ ยวเชิงสุ ขภาพ  การเกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ 

หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เพื่อสร้างความร่วมมือของ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในห่วงโซ่คุณค่าด้วยเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันแบบ Supple Chain ให้เกิดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพด้วยเนื้อหา Digital Content ที่

เหมาะสม โดยมี Website รองรับการค้าดิจิทัลขนาดใหญ่ในอนาคต และช่วยสนับสนุนเพิ่มช่องทาง

การค้าทั้งในและต่างประเทศแบบไร้พรมแดน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งต่อแผนบูรณาการการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัลและนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ SMEs ของประเทศ 

 

 แผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560-2579 จัดทำขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมายและ 

ทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและ

ความเสมอภาคในการศกึษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา

กำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา

ประเทศ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ 1) เพื่อ

พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

พลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนา

ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และ

จุดมุ่งหมายในการจัดการศกึษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

1. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและ

ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 
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1.1 3Rs ได้ แก่  การอ่ านออก  (Reading) การเขียน ได้  (Writing) และการคิ ด เลขเป็ น 

(Arithmetics) 

1.2  8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้าน

ความร่วมมอื การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้าน

การสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้ เท่าทันสื่อ  (Communications, Information and Media Literacy) 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ

อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 

จรยิธรรม (Compassion)  

2. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 5 ประการ 53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมาย

และตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้ 

2.1  ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access) มี

ตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศกึษา

ตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัดให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ

หรอืบริการทางการศกึษาที่เหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมกีารศกึษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เป็นต้น 

2.2 ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง

เท่าเทียม (Equity) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุน

ค่าใชจ้่ายในการศึกษา 15 ปีเป็นต้น 

2.3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตาม

ศักยภาพ (Quality) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พืน้ฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึน้ และคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ  (Programme for International Student Assessment: 

PISA) ของนักเรียนอายุ 15 ปีสูงขึน้ เป็นต้น 

2.4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่า

และบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมีกลไกส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากร

เพื่อการจัดการศกึษา เป็นต้น 

2.5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบท

ที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้าน
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การศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้ เรียนอาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ เรียนสามัญศึกษา และจำนวน

สถาบันอุดมศกึษาที่ตดิอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลกเพิ่มขึน้ เป็นต้น 

 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติ

เห็นชอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในระยะยาว 20 ปี 

พ.ศ. 2561-2580 แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงภาคส่วนต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุดมศึกษา

ทั้งบริบทภายในและภายนอก โดยมีวิสัยทัศน์ของแผนดังนี้ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้

สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงสร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัยที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหาเพื่อ

การพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน” ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักของแผน

อุดมศกึษาระยะยาว 6 ด้าน ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่  1 อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนและสร้างเสริมศักยภาพทั้งทักษะ 

ความคิดและการรูค้ิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศกึษา เสริมสร้าง ความรู้ และทักษะทาง

อาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด 

ความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคำตอบที่จะน่าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา

และพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและนำความรู้ไปแก้ปัญหาผ่าน

ความร่วมมือภาคเอกชนและท้องถิ่น โดยมีแผนงานส่งเสริมให้เกิดคณะกรรมการร่วมรัฐ-เอกชน-

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมี

ระบบการกำกับดูแลที่รับผดิชอบต่อผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม

รายงานผลที่มปีระสิทธิภาพ 

 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 

2563–2570 เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ

ประเทศ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  

ที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท และนโยบายของรัฐบาล โดยมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

“เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และ

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรมระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่

ประเทศที่พัฒนาแล้ว” การจัดทำ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คำนึงถึงบริบทของการปฏิรูป

ประเทศในปัจจุบัน การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกระทรวง
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ใหม่และบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จงึออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วม

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์ม (platform) ความร่วมมือ ตามเป้าประสงค์ของ

การพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2) การวิจัยและสร้างนวัตกรรม

เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 

และ 4) การวิจัยและสรา้งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน หรือ  Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่ งจะใช้เป็น 

ทิศทางการพัฒนาตั้งแต่ เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 โดยประกอบไปด้วย  

17 เป้าหมายคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ 

(Targets) 232 ตัวชี้วัด (Indicators) ซึ่งประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ 1:ขจัดความยากจน 

เป้าหมายที่ 2:ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับ

ทุกคนในทุกวัย 

เป้าหมายที่ 3:สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคน

ในทุกวัย 

เป้าหมายที่ 4:สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศกึษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

เป้าหมายที่ 5:บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและ

เด็กหญิง 

เป้าหมายที่ 6:สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและ

มีการบรหิารจัดการท่ียั่งยืน 

เป้าหมายที่ 7:สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนใน

ราคาที่ย่อมเยา 

เป้าหมายที่ 8:ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงาน

เต็มที่ มีผลิตภาพ และการมงีานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ 9:สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสรมิการพัฒนาอุตสาหกรรม

ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสรมินวัตกรรม 

เป้าหมายที่ 10:ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 11:ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มี

ภูมิต้านทานและยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 12:สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

เป้าหมายที่ 13:เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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เป้าหมายที่ 14:อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล

อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15:ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟิ้นสภาพกลับมาใหม่ 

และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เป้าหมายที่ 16:ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึง

ความยุติธรรมและสรา้งสถาบันที่มปีระสิทธิผลรับผดิชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

เป้าหมายที่ 17:เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความ

ร่วมมอืระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่นำมาประกอบการปรับปรุงหลั กสูตรในครั้งนี้ คือ 

เป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 7 เป้าหมายที่ 9 และ เป้าหมายที่ 11-14 

 การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TABEE) โดยคณะกรรมการสภาวิศวกร เป็น

ระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ตามเกณฑ์ผลลัพธ์ (outcome 

based) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาว่ามีมาตรฐานคุณภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถผลิต

วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจอันจะยัง

ประโยชน์ให้สภาวิศวกรสามารถกำกับ ดูแล และควบคุมการประกอบวิชาชีพได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลประโยชน์ในวงกว้างต่อสังคมโดยรวม เช่น นักศึกษา สถาบันการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการในธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ประชาชน และ

สังคม เป็นต้น ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558  

ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีมติให้คณะกรรมการสภาวิศวกรจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการศกึษาตามเกณฑ์ผลลัพธ์ขึน้ในสภาวศิวกร (สถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนนิการ) 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี ้ได้ดำเนินการทบทวนแผนหรอืยุทธศาสตร์ในระดับชาติได้แก่  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในระดับประเทศได้แก่ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนา 10 อุตสาหกรรม

เป้าหมายใหม่ (S-Curve) ของประเทศ และแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ นอกจากนี้ยังได้ทำการ

พิจารณาทิศทางแนวโน้มของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามกรอบของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2560-2579 ที่กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

อย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ
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เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561–2580 ที่กำหนด

วิสัยทัศน์ของแผนไว้ดังนี้ “อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม นำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง

สร้างนวัตกรรม ความรู้ งานวิจัยที่เสนอทางเลือกและแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศและสร้าง  

ขีดความสามารถในการแข่งขัน” และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2563–2570 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ดังนี้ “เตรียมคนไทยแห่งศตวรรษที่ 21 พัฒนาเศรษฐกิจที่

กระจายโอกาสอย่างทั่วถึง สังคมที่มั่นคง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งทางนวัตกรรม

ระดับแนวหน้าในสากล นำพาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว” ประกอบกับมาตรฐานทางด้านวิชาชีพ

วิศวกรรมโดยยังยึดกรอบแนวทางตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น International 

Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for Engineering and Technology 

(ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education (JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ต่างประเทศร่วมกับการระดมความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์จาก

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และจากสภาวิศวกร รวมทั้งพิจารณาการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

(TABEE) โดยคณะกรรมการสภาวิศวกรเพื่เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป อนึ่ง

จากสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและในระดับโลกที่ได้รับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน หลักสูตรยังได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (6 7 9 11 12 

13 และ 14) มาประกอบการพิจารณาหลักสูตรร่วมด้วย  

 

 ดังที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น หลักสูตรที่ปรับปรุงนี้พัฒนาขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้

ความสามารถและมีความพร้อมเข้าสู่การประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจ มีสมรรถนะในการทำงานที่

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐาน

ทางด้านวิศวกรรมและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน 

การคิด วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขและจัดการปัญหาในเชิงวิศวกรรมได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถ

พัฒนาความรู้ด้านความเชื่อมโยงของการพัฒนาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก

การพัฒนาพลังงาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการบริโภคที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง และมีความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มกีารเรียนรู้ได้ตลอด

ชีวติ (Life Long Learning) 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการช่วย

แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงรับนโยบายจากทางคณะและ

ดำเนนิการหลักสูตรให้มคีวามสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
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12.2.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบรับการผลิตคน

ไทยศตวรรษที่ 21 โดยรายวิชาในหลักสูตรเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาการ

และวิชาชีพ มีทักษะทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี  และรายวิชาในหลักสูตรมีเนื้อหาที่ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลก หลักสูตรยังได้กำหนดให้รายวิชาในส่วนของวิชาชีพมีการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิด

ทักษะ และมีการกำหนดให้นิสิตได้ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง ให้สามารถพัฒนาตนได้

อย่างต่อเนื่อง 

12.2.2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การสนับสนุนให้อาจารย์ประจำหลักสูตรมี

โอกาสในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย “วิจัยและนวัตกรรม  

สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดยผลงานวิจัยจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เกิดเครือข่ายในการวิจัยและ

นำกลับมาพัฒนาการเรียนการสอนทั้งทางเนื้อหาของรายวิชาและวิธีในการดำเนินการเรียนการสอน  

ที่เอื้อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้แนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมผ่านงานวิจัย

ของผู้สอน 

12.2.3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจในการให้บริการวิชาการด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม สอดรับกับพันธกิจมหาวิทยาลัยพะเยา “บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

และสังคม” คณาจารย์ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ให้บริการ

วิชาการในหลายภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ อุตสาหกรรม และชุมชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้

ชุมชน โดยในการดำเนินการบริการวิชาการได้บูรณาการกับรายวิชานำนิสิตในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมเพื่อให้นิสิตได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเข้าใจการประยุกต์ใช้หลักทางวิชาการใน

การปฏิบัติ รวมถึงเป็นพืน้ที่ใหน้ิสติได้ฝกีการทำงานร่วมกันกับชุมชนได้อีกด้วย 

12.2.4  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มี

เนื้อหาและกิจกรรมในรายวิชาที่สร้างให้นิสิตมีความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน รวมถึงการจัดการเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนตาม

พันธกิจ “ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย” ซึ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนผ่าน

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

12.2.5 หลักสูตรมีการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมของทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่มีความเที่ยงตรง และเปิดรับข้อคิดเห็นจากหลาย

ภาคส่วนในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละรอบระยะเวลาเพื่อให้เกิดกระบวนการมสี่วนร่วม เข้าใจ

เป้าหมายร่วมกันในทุกภาคส่วน สอดคล้องกับพันธกิจ  ”บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล และ

เรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน”  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                 13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน     2(2-0-4) 
   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     
001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน    3(2-2-5) 

   English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
           English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

           English for Academic and Professional Communication 
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล    1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital Life   
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล      2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต  
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ     3(2-2-5) 

   Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ                          3(2-2-5) 
    Skills Development and Lifelong Learning 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม     2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation 
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
    ยุคดิจทิัล          3(2-2-5) 

     Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ                       3(0-6-3) 
     Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกิต 
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 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                    13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 

 

                   13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus l 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics l 

4(3-3-8) 

 

 13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-2-5) 

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Statics 

3(3-0-6) 

263261 การสำรวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

263271 ชลศาสตร์ 

Hydraulic 

3(3-0-6) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

    ไม่มี 

 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี 
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 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทำ

หน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ทำหน้าที่    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียน

การสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน  เพื่อให้การจัดการ

เรียนการสอนดำเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

    คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยพะเยามี

หน้าที่กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียน โดยประสานงานกับคณะและ

สาขาวิชาอื่นที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร กรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและ

ประเมินผลรายวิชา เพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และทำการติดตามผลการ

ดำเนินการของแต่ละรายวิชาและนำผลการดำเนินการมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร ให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ของการใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นพื้นฐานในการ

ออกแบบจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงและ

ทำงานร่วมกับชุมชนในการบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยคำนึงถึงผลกระทบ

ต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

  

 1.2 ความสำคัญ   

 จากผลของการเติบโตด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงจำนวนประชากรที่เพิ่ม

สูงขึ้น ทำให้มีการผลิตและการบริโภคพลังงานอย่างไร้ขีดจำกัด ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายเพื่อการ

ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากจะ

เป็นผลให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหาการขาด

แคลนและการสูญเสียความมั่นคงทางดา้นพลังงานในภูมภิาคต่างๆของโลกอีกด้วย 

ด้วยปัญหาดังกล่าว สหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs)  

17 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

เป้าหมายที่ 6 การจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 7 

ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 12 ให้มีรูปแบบการผลิต

และการบริโภคที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่

เกิดขึน้ เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยนื 

 สำหรับประเทศไทย ได้มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ โดยบรรจุยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่

ส่วนหนึ่งได้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมผ่าน 6 แนวทาง ประกอบด้วย การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว การ

ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว 

การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

(พ.ศ. 2561-2580) พัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศตามทิศทางของพลังงานโลก ที่มุ่งเน้นการรักษา

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แผนอนุรักษ์พลังงาน (พ.ศ.

2561-2580) กำหนดเป้าหมายการลดความเข้มการใช้พลังงาน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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เทคโนโลยี และรูปแบบการใช้พลังงาน รวมถึงการก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 จะต้องเป็นการพัฒนา

ที่สมดุลระหว่างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกลไกการขับเคลื่อนหนึ่งที่สำคัญ

คือ Green Growth Engine ซึ่ง จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

มีการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งมกีารปล่อยก๊าซเรือนกระจกตํ่า  

 วิศวกรสิ่งแวดล้อม จึงมีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0 

อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้วิศวกรสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ทั้งเชิงลึกใน

ศาสตร์ของตัวเอง และเชิงกว้างเพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เป็นวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถสร้าง

นวัตกรรม พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย การป้องกันและการจัดการมลพิษทาง

สิ่งแวดล้อม ลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความมั่ นคงและ

การพึ่งพาตนเองด้านพลังงานผ่านเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน อีกทั้ง ความต้องการ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในปีพ.ศ. 2564 มีเพียง

แค่ 4,796 คน ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับอาชีพแห่งอนาคต คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ต้องคงไว้และมีการปรับปรุงให้

ทันสมัยเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

            1.3.1 เพื่อผลติวิศวกรที่มีความภาคภูมใิจในวิชาชีพและตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 1.3.2 เพื่อผลติวิศวกรที่สามารถอธิบายหลักการในการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม และเขา้ใจ

หลักการในการที่เกี่ยวข้องกับประเมินคาร์บอนเครดิต 

 1.3.3 เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถออกแบบและวางแผนควบคุมระบบบำบดัมลพษิที่มปีระสิทธิภาพ

ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและพลงังาน 

 1.3.4 เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถบริหารจัดการการทำงานได้เหมาะสม มีทักษะในการทำงาน

ร่วมกับผูอ้ื่น 

 1.3.5 เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถใช้เครื่องมอืตรวจวัดและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 

 1.3.6 เพื่อผลิตวิศวกรที่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนได้ทุกระดับ 
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2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1  ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรูเ้ท่าทัน 

PLO3  ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก ในจรรยาบรรณและ

มาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

PLO4  ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่า

ของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5  ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO6  ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 

โปรแกรมการเขียนแบบได้ 

PLO7  ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

มลพิษสิ่งแวดล้อม 

PLO8  ผู้ เรียนสามารถแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมโดยพิจารณาทั้ งในเชิงการใช้พลังงานอย่ างมี

ประสิทธิภาพ และการผลิตพลังงานทางเลอืก 

PLO9  ผูเ้รียนสามารถอธิบายหลักการประเมินคาร์บอนเครดิตและกลไกตลาดคาร์บอนได้ 

PLO10  ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบการบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมทางวิชาชีพได้ตาม

หลักวิศวกรรมด้วยกระบวนการคิดเชงิออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทพืน้ที่ 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ

ทั น ส มั ย  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน

งานด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 

และตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน โดยมีมาตรฐานใน

ระดับสากล หรือไม่ต่ำกว่าที่ สกอ. 

กำหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์

ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร

ระดับอุดมศึกษา และกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 รวมทั้ งข้อกำหนดของ

สภาวิชาชีพวิศวกรรม 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

โดย มีการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตร อย่างน้อยทุก ๆ 5 ป ี

3. เนื้ อ ห าขอ งห ลั ก สู ต รต้ อ ง

สอดคล้องกับที่สภาวิศวกร

1. คำสั่งแต่งตัง้

คณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตร 

2. รายงานผลการปรับปรุง

หลักสูตรในแต่ละครั้งที่มี

การเปลี่ยนแปลง 

3. ผ ล ก ารต รวจ รั บ รอ ง

หลักสูตรจากทางสภา

วิศวกร 

4. เอกสาร มคอ.2 และ 7 

5. รายงานผลการประเมิน

การดำเนินการหลักสูตร
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

กำหนด 

4. สร้างช่องทางในการสำรวจ

ความต้องการบัณ ฑิตจาก

ผูป้ระกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

5. ศึ ก ษ าก าร เป ลี่ ย น แ ป ล ง

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

6. เชิญผู้เช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนให้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาหลักสูตร 

7. มีการประเมินผลการดำเนินการ

หลักสูตรอย่างมีระบบทุกปี

ก ารศึ กษา และนำผลการ

ประเมินมาใช้ปรับปรุงหลักสูตร

และวิธีการเรียนการสอนในครั้ง

ต่อไป 

ในทุกปีการศกึษา 

 

6. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการใช้

บัณฑติของผูป้ระกอบการ 

2. แผนการพัฒนานิสติให้มีความ

พร้อมทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัติ 

1. พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา    

บูรณาการการจัดการเรียน

ก ารส อ น ใน ห ลั ก สู ต ร  กั บ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การ

บริการวิชาการ และการวิจัย  

2. จั ดการเรี ยนการสอนให้ มี

ภาคปฏิบัติในรายวิชาที่ต้องการ

เพิ่มทักษะ โดยเน้นให้นิสิตฝึก

ทั กษะและความชำนาญ ใน

วิ ชาชีพ อย่ างเพี ยงพอและ

ต่อเนือ่ง  

1. แผนการจัดการเรียน

การสอนของรายวิชาที่

ระบุให้มีการบูรณาการ 

ความรู้ในรายวิชากับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

การบริก ารวิชาการ

และการวิจัย 

2. ร้อยละของรายวิชา

ภาคปฏิบั ติที่ เน้ น ให้

นิ สิ ต ฝึ ก ทั ก ษ ะแล ะ

ความชำนาญในวิชาชีพ

อ ย่ า ง เพี ย งพ อ แล ะ

ต่อเนื่อง 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนการสอนภาคปฏิบัติ ที่

เน้นการมีส่วนร่วมของ สถาน

ประกอบการ ผ่านกระบวนการ

สหกิจศกึษา 

4. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ใน

การฝึกปฏิบัติ ให้ เพียงพอต่อ

จำนวนนิสติ 

3. ร้อยละของนิสิตในช้ันปี

ที่  4 ที่ เข้ าร่ วมสหกิ จ

ศึ ก ษ า ใ น ส ถ า น

ประกอบการ  

4. จำนวนเครื่องมือและ

อุ ป ก รณ์ ใน ก ารฝึ ก

ปฏิบัติการ และสัดส่วน

จำนวนนิสิตต่อจำนวน

เครื่องมอื 

3. พัฒนาบุคลากรด้านการสอน

และสนับสนุนผูส้อนให้มีความรู้

และประสบการณ์เพียงพอเพื่อ

การพัฒนาประสิทธิภาพการสอน 

1. สนับสนุน ส่ งเสริม พัฒ นา

ศักยภาพบุคลากรให้แสวงหา

ความรู้ หรือหาประสบการณ์

เพิ่มเติมแลกเปลี่ยนทักษะ ทั้ง

ในด้านเนื้อหารายวิชา ทฤษฏี 

วิ ธี ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร

ประเมินผล เพื่อนำมาปรับใช้

กับการเรียนการสอนที่ เน้น

การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

ร่วมกันระหว่างผู้ เรียนและ

ผูส้อน 

2. สนับสนุนในอาจารย์ประจำ

หลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร

ดำเนนิการของหลักสูตร 

3. ส นั บ ส นุ น บุ ค ล า ก ร ด้ า น

วิชาการให้ทำวิจัยและบริการ

วิชาการแก่องค์กรภายนอก

เพื่อนำมาบูรณาการกับการ

เรียนการสอน 

4. จัดให้มีการประเมินผลการ

1. สัดส่วนเงนิงบประมาณ

สนับสนุน 

2. จำนวนครั้งที่บุคลากร

เข้าอบรมที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาด้านการ

เรียนการสอน  

3. จำนวนโครงการวิจัย

และบริการวิชาการที่

บูรณาการกับรายวิชา

ในหลักสูตรได้ 

4. เอกสารการประเมินผล

การดำเนินการเรียนการ

ส อ น ใ น แ ต่ ล ะ ภ า ค

การศกึษา 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

สอนตามระบบ PDCA เพื่ อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

สอนด้วยตนเองของผู้สอน 

5. สนับสนุนให้ อาจารย์มีโอกาส

หาประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒ นาหลักสูตรทั้ ง

ภายในและภายนอกประเทศ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

-ไม่มี- 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

-ไม่มี- 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               2.2.1 สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561  

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  2.3.1  ปัญหาด้านพื้นฐานการคำนวณและภาษาอังกฤษของนิสิตไม่เอื้อต่อการเรียน

รายวิชาที่เกี่ยวข้องในหลักสูตร  

  2.3.2  ปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการขาด

เป้าหมายของการศกึษา 

 

           2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  2.4.1  จัดโครงการสอนเสริมในด้านพืน้ฐานการคำนวณ ในช่วงก่อนเปิดภาคการศกึษา  

  2.4.2 สนับสนุนให้นสิิตเข้าใช้ระบบพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเองแบบออนไลน์ ของ

มหาวิทยาลัย ในช่วงก่อนเปิดภาคการศกึษา และระหว่างการศึกษา 

  2.4.3 จัดใหม้ีการปฐมนเิทศนิสติใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้มในทุก ๆ ดา้นให้

นิสติในช่วงก่อนเปิดภาคการศกึษา 

  2.4.4 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำช้ันปี เพื่อช่วยแนะนำนิสติในด้านการวางแผนการ

เรียน รวมถึงการให้คำปรึกษาในด้านอื่น ตลอดการเรียนในหลักสูตร 

 

 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 

ช้ันปีที่ 3   60 60 60 

ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา    60 60 
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2.6 งบประมาณตามแผน    

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 

รวมรายรับ 2,520,000 5,040,000 7,560,000 10,080,000 10,080,000 

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 6,800,000  7,000,000  7,200,000  7,400,000   7,700,000  

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 
 500,000   500,000   550,000   550,000   600,000  

3. งบดำเนนิการ 

     (ค่าใชส้อยและค่าวัสดุ) 
 300,000   300,000   300,000   350,000   350,000  

4. งบดำเนินการ 

    (สาธารณูปโภค)               
2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000   2,400,000  

รวมรายจ่าย 10,000,000   10,200,000  10,450,000   10,700,000  11,050,000  

ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี  41,667   42,500   43,542   44,583   46,042  

  

2.7  ระบบการศึกษา 

              แบบช้ันเรยีน 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 
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  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

*เกณฑ์

มาตรฐาน 

ของ มคอ.1 

พ.ศ.2553 

**ข้อบังคับ

สภาวิศวกร 

พ.ศ.2561 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า  

30หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

30 หน่วยกิต 

 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  

72 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

84 หน่วยกิต 

 108 86 

   2.1  วิชาเฉพาะพืน้ฐาน  52 33 

    2.1.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 21 11 

2.1.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานทาง

วศิวกรรม 

ไม่นอ้ยกว่า 

72 หน่วยกิต 

31 22 

   2.2  วิชาเฉพาะด้าน 53 54 

2.2.1 กลุ่มวชิาบังคับทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

35 39 

2.2.2 กลุ่มวชิาบังคับเลอืกทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

6 6 

2.2.3 กลุ่มวชิาเลอืกทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

12 9 

  2.3 วิชาบังคับทางภาษา    3 - 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   

6 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 6 

หน่วยกิต 

 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ   144 123 

 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร์  

พ.ศ.2553 

 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรอืวุฒิบัตร ในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

    หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จำนวน  30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes 

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล          

Technology Usage for Digital Life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ            

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

ยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

   

               2) หมวดวิชาเฉพาะ   87  หน่วยกิต 

  วิชาเฉพาะพืน้ฐาน  33 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  11 หน่วยกิต 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus l    

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

 Principle of Chemistry  

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics l 

4(3-3-8) 

 

  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม  22 หน่วยกิต 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 

 Computer Programming    

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 Engineering Drawing  

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statics  

263261 การสำรวจ 3(2-3-6) 

 Surveying  

263271 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Hydraulic  

283101 เคมีและชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4(3-3-8) 

 Chemistry and Biology for Environmental Engineering  

283202 ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environmental Unit Operation and Processes  



31 

 

 

  วิชาเฉพาะด้าน  54 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  39 หน่วยกิต 

283211 การสุขาภบิาลอาคาร 3(2-2-5) 

 Building Sanitation  

283221 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 3(2-2-5) 

 Solid Waste Engineering and Management  

283231 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 3(2-2-5) 

 Noise and Vibration Control  

283232 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ 3(2-2-5) 

 Air Pollution Control and Design  

283241 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 Industrial Safety Management  

283312 วิศวกรรมและการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย 3(2-2-5) 

 Wastewater Treatment Engineering and Design  

283313 วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา 3(2-2-5) 

 Water Supply Engineering and Design  

283322 วิศวกรรมการควบคุมของเสียอันตราย 3(3-0-6) 

 Hazardous Waste Engineering Control  

283342 กฏหมายและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Environmental Law and Ethic  

283343 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3(3-0-6) 

 Environmental and Energy Management System  

283445 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Environmental Impact Assessment  

283446 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

 Energy and Environment Innovation and entrepreneurship  

283482 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-3-6) 

 Research Methodology  
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   กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต 

283491 การศกึษาอิสระ * 6 หน่วยกิต 

 Independent Study   

283492 สหกิจศึกษา * 6 หน่วยกิต 

 Co – operative Education    

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 

   กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  9 หน่วยกิต 

283314 การออกแบบระบบระบายน้ำเสีย 3(2-2-5) 

 Design of Sewerage  

283315 การควบคุมมลพิษน้ำจากอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 

 Industrial Water Pollution Control  

283316 ระบบวิศวกรรมบำบัดแบบธรรมชาติ 3(2-2-5) 

 Natural Treatment Engineering System  

283323 การลดของเสียและเทคโนโลยีการนำกลับมาใช้ใหม่ 3(2-2-5) 

 Waste Minimization and Recycling Technologies  

283333 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(3-0-6) 

 Climate Change  

283344 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Design of Environmental Engineering Systems  

283381 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Environmental Engineering  

      

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จำนวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจำวัน  
Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน 
English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 
Technology Usage for Digital Life   

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ            
Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 
Calculus l 

3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 
Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

244101 ฟิสิกส์ 1 
Physic l 

4(3-3-8) 

 รวม 20 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 
Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล                          
Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Statics 

3(3-0-6) 

263271 ชลศาสตร์ 
Hydraulic 

3(3-0-6) 

283101 เคมีและชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Chemistry and Biology for Environmental Engineering 

4(3-3-8) 

 รวม 19 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2  

ภาคการศึกษาต้น 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation  

2(0-4-2) 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-2-5) 

283202 ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 

Environmental Unit Operations and Processes 

3(2-2-5) 

283211 การสุขาภบิาลอาคาร 

Building Sanitation 

3(2-2-5) 

283221 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 

Solid Waste Engineering and Management 

3(2-2-5) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(3-0-6) 

263261 การสำรวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

283231 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 

Noise and Vibration Control 

3(2-2-5) 

283232 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ 

Air Pollution Control and Design 

3(2-2-5) 

283241 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

Industrial Safety Management 

3(3-0-6) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

ยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

283312 วิศวกรรมและการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย 

Wastewater Treatment Engineering and Design 

3(2-2-5) 

283322 วิศวกรรมการควบคุมของเสยีอันตราย 

Hazardous Waste Engineering Control 

3(3-0-6) 

283342 กฏหมายและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

Environmental Laws and Ethic 

3(3-0-6) 

283xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

283313 วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา 

Water Supply Engineering and Design 

3(2-2-5) 

283343 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

Environmental and Energy Management System 

3(3-0-6) 

283xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

283xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 15 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4  

ภาคการศึกษาต้น 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

283445 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5) 

283446 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม 

Energy and Environment Innovation and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

283482 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-3-6) 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

*ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

283491 การศกึษาอิสระ* 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

283492 สหกิจศึกษา* 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน ใน

การส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจำวันได้อย่างเหมาะสม 

Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การบูรณาการทักษะภาษาไทย

กับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ 

Usage of Thai language in listening, speaking, reading and writing, integration of Thai 

language with related fields for presentation 

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน 

Explorative English 

3(2-2-5) 

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจำวัน 

Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

Intermediate level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and 

describing familiar matter 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

คำศัพท์ สำนวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 
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English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล 

Technology Usage for Digital Life 

1(0-2-1) 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สำนักงาน หลักการทำ

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  การใช้ซอฟแวร์

สำนักงาน 

Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล     

Digital Intelligence Quotient  

2(1-2-3) 

หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนำเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according 

to laws concerning information technology and communication 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ  

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

ปรัชญาชีวิต การดำรงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดำเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการทำงาน

ร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจำวัน 

Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 
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003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

003203 เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม               

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทำงานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ และ การ

ดำเนินการตามแผนในการทำงานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดำรงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

Community learning skills, study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others    

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดำเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้นำด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching         

for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 
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003305 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทำธุรกรรมทางการเงิน

สำหรับผู้ประกอบการ คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดสำหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs 

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวชิาชีพ 

Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus l 

3(3-0-6) 

ลิมติและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิค

การหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

Limit and continuity of functions, derivatives and their applications, integrals and their 

applications, techniques of integration, improper integrals, matrices and system of linear equations 

242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณ

สารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 
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Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and 

molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics l 

4(3-3-8) 

หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่ง

ใน1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามความโน้มถ่วง สมดุลของแรง และ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ

เคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ กฎการ

อนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง 

สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะ

และกฏทางอุณหพลศาสตร์ทั้งสี่ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนต์ความร้อน 

Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under acceleration in 1 

dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton’s law of motions, circular 

motion and rigid-body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation’ law in 

physics, properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light, 

properties of light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas system, state equation and 4 

rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

Computer Programming 

3(3-0-6) 

แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮารดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง

วิศวกรรม 

Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, electronic 

data processing concepts, program design and development methodology, high-level language 

programming, programming applications for solving engineering problems 

 

 

 

 



42 

 

 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-2-5) 

การเขียนตัวอักษร การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียน

ภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย 

การเขียนภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การขึน้รูป

ด้วยรูปทรงตันและการประกอบชิน้ส่วน 

Lettering, freehand sketches, orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning 

and tolerancing, sectional view, auxiliary views, detail and assembly drawings, basic computer-

aided drawing, solid modeling and assembly 

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Statics 

3(3-0-6) 

ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุคงรูป การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์

แรงแผ่กระจายบนคาน ความเสียดทาน งานเสมือนและเสถียรภาพ จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย 

พลศาสตร์เบือ้งตน้ 

Force systems, resultant, equilibrium of a particle and a rigid body, structural analysis of 

trusses, distributed force analysis of beams, friction, virtual work and stability, centroid, moments of 

inertia, introduction to dynamics 

263261 การสำรวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

หลักการงานสำรวจ เครื่องมือในงานสำรวจ งานระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัด

มุม การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานสำรวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  การ

ปรับแก้ข้อมูล การคำนวณมุมแบริ่งส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิ

ประเทศ เส้นช้ันความสูง พืน้ที่และปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงานสำรวจพืน้ฐาน 

Principle of surveying, survey instruments, leveling, principles and applications of 

theodolites, distance and direction measurements, errors in surveying, acceptable error, data 

correction, bearings and azimuths calculation, traverse, coordinate systems, topographic surveying, 

contour line, area and volume, map plotting, basic field works 
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263271 ชลศาสตร์ 

Hydraulic 

3(3-0-6) 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ ความดันชลศาสตร์ การเคลื่อนที่ของของไหล สมการ

การไหลต่อเนื่อง สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล แรงลอยตัวและ

เสถียรภาพการลอยตัวในของไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงของการไหลของของไหล การ

ไหลคงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทางน้ำเปิดเบือ้งต้น พื้นฐานการไหลแบบไม่คงที่ การวัดของไหลและเครื่องมือ

วัด 

Fluid properties, fluid statics, hydraulic pressure, fluid flow, continuity equation, energy 

equation, momentum and forces in fluid flow, buoyancy, floatation and stability, dimensional and 

similitude analysis, steady incompressible flow in pipes, preliminary open channels, fundamental of 

unsteady flow, flow measurement and instruments 

283101 เคมีและชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Chemistry and Biology for Environmental Engineering 

4(3-3-8) 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานในปัจจุบัน ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

บทบาทหน้าที่ของวิศวกรสิ่งแวดล้อม  ลักษณะและการวิเคราะห์ทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของน้ำ 

น้ำเสีย และอากาศ การเก็บและการรักษาตัวอย่าง ตัวชี้วัดทางชีววิทยา จลนศาสตร์การเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์ ปัจจัยควบคุมในการบำบัดทางชีววิทยา การประยุกต์ใช้เครื่องมือช้ันสูงในการตรวจวิเคราะห์ 

วิธีการตรวจสอบและการประยุกต์ข้อมูลทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

Current environmental and energy situation, impact on climate change,roles of 

environmental engineer, chemical, physical and biological characteristics and analysis of water, 

wastewater and air, sample collection and preservation, bio-indicators, kinetic of biological growth, 

control parameters for biological treatment, application of advanced instrument for analysis, 

determination method and application of environmental engineering data 

283202 ปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 

Environmental Unit Operation and Processes 

3(2-2-5) 

พื้นฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบำบัดน้ำและ

น้ำเสีย การวิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตามกันและแบบกวนสมบูรณ์  การผสม  

การตกตะกอน การทำให้ลอย การกรอง การปรับให้เท่า การเติมอากาศและการถ่ายเทมวล การปรับ  

พีเอช การดูดติดผิว การแลกเปลี่ยนไอออน การฆ่าเชื้อโรค ไคเนติกส์ของระบบชีวเคมี การทำ

แบบจำลองของถังปฏิกิรยิาทางชีววิทยา อัตราส่วนสารอนิทรีย์ต่อจุลชพี อายุสลัดจ์ ดัชนปีริมาตรสลัดจ์ 
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Fundamentals of physical, chemical, and biological unit operations and processes in water 

and wastewater treatment, process analysis, plug flow and completely stirred tank reactors, 

mixing, sedimentation, floatation, filtration, equalization, aeration and mass transfer, pH adjustment, 

adsorption, ion exchange, disinfection, kinetics of biochemical system, modeling of biological 

reactor, food to microorganism ratio, sludge retention time, sludge volume index 

283211 การสุขาภิบาลอาคาร 

Building Sanitation 

3(2-2-5) 

การสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและระเบียบ ระบบท่อประปา การเพิ่มความดันในระบบท่อ 

ระบบท่อน้ำร้อน ระบบระบายน้ำโสโครกน้ำเสียและอากาศ ระบบระบายน้ำฝน ระบบป้องกันอัคคีภัย 

ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการมูลฝอยสำหรับอาคาร 

Building sanitation, laws and regulations, cold water supply system, pressurization, hot 

water supply system, soil waste and vent drainage system, storm water drainage system, fire 

protection system, wastewater treatment and solid waste management for building 

283221 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย 

Solid Waste Engineering and Management 

3(2-2-5) 

แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะสมบัติของมูลฝอยชุมชน กฎหมายและ

มาตรฐานในการจัดการมูลฝอยชุมชน การจัดการที่แหล่งกำเนิด การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง 

การดำเนินการและการแปรรูป เทคโนโลยีการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงาน การฝังกลบแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล การจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ กรณีศึกษาการประเมินคาร์บอนเครดิตสำหรับโครงการ

ประเภทการจัดการมูลฝอย 

Generation source, composition, quantities and characteristics of municipal solid wastes, 

regulations and standards of municipal solid waste management, handling at source, collection, 

transfer and transport, processing and transformation, waste-to-energy technologies, sanitary 

landfill, integrated solid waste management, case study of carbon credit assessment for solid waste 

management project 

283231 การควบคุมเสียงและความสั่นสะเทอืน 

Noise and Vibration Control 

3(2-2-5) 

หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ผลกระทบของ

เสียงและความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การควบคุม

เสียง แผนที่เสียง การใช้วัสดุเก็บเสียงและเครื่องป้องกันเสียง การตรวจวัดในชุมชน และอุตสาหกรรม 
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Principles of sound waves, instrumentation of noise and vibration, impact of noise and 

vibration on human health and environment, related laws and regulations, noise contour map, noise 

control, use of acoustic materials and barriers, field measurement of community and industry 

283232 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ 

Air Pollution Control and Design 

3(2-2-5) 

ชนิดของสารมลพิษอากาศ ก๊าซเรือนกระจกและแหล่งกำเนิด ผลกระทบทางสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ การจัดการคุณภาพอากาศ กฎหมายและมาตรฐานใน

การควบคุมมลพิษอากาศ อุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศ แบบจำลองคุณภาพอากาศ หลักการและการ

ออกแบบหน่วยควบคุมมลพิษอากาศสำหรับฝุ่นและก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรม 

Types of air pollutants, greenhouse gasses and sources, effects on health and 

environment, sampling and analysis methods, air quality management, air pollution control 

regulations and standards, air pollution meteorology, air quality models, principles and design of air 

pollution control units for particulate and gases for industry   

283241 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 

Industrial Safety Management 

3(3-0-6) 

ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและความจำเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ มาตรฐาน

อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัย การวางแผนเพื่อความปลอดภัย การวางแผนผังโรงงานเพื่อความ

ปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรและแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร การป้องกันและ

ควบคุมเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม การจัดการและประเมินความเสียงใน

อุตสาหกรรม การอบรมเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 

Nature of accident in industry and need of accident prevention, industrial safety 

regulation, safety planning such as plant layout for safety, machine guarding and maintenance and 

personal safety prevention and control in industry; industrial safety management and risk 

assessment, safety training, accident analysis 

283312 วิศวกรรมและการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย 

Wastewater Treatment Engineering and Design 

3(2-2-5) 

ลักษณะของน้ำเสีย มาตรฐานน้ำทิ้ง กระบวนการบำบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย; ระบบบำบัดแบบเติมอากาศ; ระบบ

บำบัดแบบไร้อากาศ ระบบบำบัดตะกอน การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ การดำเนินการระบบบำบัด

น้ำเสีย การพิจารณาการใช้และการผลิตพลังงานในระบบบำบัดน้ำเสีย ความสัมพันธ์ของการบำบัดน้ำ

เสียกับการปลดปล่อยคาร์บอน 
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Wastewater characteristics, effluent standards, physical chemical and biological treatment 

processes, wastewater treatment technology, wastewater treatment system design; aerobic 

treatment systems; anaerobic treatment systems, sludges treatment systems, biological nutrient 

removal, operation of wastewater treatment systems, consideration of energy use and production 

in wastewater treatment systems, relationship of wastewater treatment to carbon emission 

283313 วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา 

Water Supply Engineering and design 

3(2-2-5) 

แหล่งน้ำดิบและคุณภาพน้ำดิบ มาตรฐานน้ำประปา กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้น

พื้นฐาน การออกแบบสถานีสูบน้ำ การออกแบบและการดำเนินการ การกวนเร็วและกวนช้า  การ

ตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค และการออกแบบระบบส่งจ่ายน้ำ 

Sources and quality of raw water, water supply standards, conventional water treatment 

processes, design of pumping station, design and operation, coagulation and flocculation, 

sedimentation, filtration, disinfection, and design of water distribution system 

283314 การออกแบบระบบระบายน้ำเสีย 

Design of Sewerage 

3(2-2-5) 

ความสำคัญของการระบายน้ำ กฎหมายและข้อกำหนด ชลศาสตร์การไหลในระบบท่อระบาย

น้ำเสีย การประมาณและวัดอัตราการไหล การออกแบบระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบท่อระบาย

น้ำฝน องค์ประกอบของระบบระบาย เครื่องสูบน้ำ การออกแบบสถานีสูบน้ำ และการบำรุงรักษาระบบ

ระบายน้ำ 

Important of sewerage systems, laws and regulations, hydraulics in sewerage systems, 

flow estimation and measurement, design of wastewater collection and storm water drainage 

systems, components of drainage systems, pump, design of pumping station and maintenance of 

sewerage system 

283315 การควบคุมมลพิษน้ำจากอุตสาหกรรม 

Industrial Water Pollution Control 

3(3-0-6) 

กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก ลักษณะของน้ำเสีย การลดปริมาณน้ำเสี ยและ

เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม กฎหมายและระเบียบ  เทคโนโลยี 

การบำบัดน้ำเสียและผลิตพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ

การจัดการน้ำเสีย 
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Production processes of major industries, wastewater characteristics, wastewater 

minimization and clean technology, technology for industrial wastewater treatment, laws and 

regulations, Technology for treating wastewater and energy production in industrial plants, 

greenhouse gas emission reduction in wastewater management 

283316 ระบบวิศวกรรมการบำบัดแบบธรรมชาติ 

Natural Treatment Engineering System 

3(2-2-5) 

เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียที่ใช้พลังงานต่ำ การฟื้นฟูชีวสภาพ การบำบัดโดยดิน ระบบบ่อ 

ระบบบึงประดิษฐ์ การออกแบบและการดำเนินการระบบวิศวกรรมการบำบัดแบบธรรมชาติ การเลือก

พื้นที่สำหรับระบบบำบัดแบบธรรมชาติ การคืนธาตุอาหารและนำกลับมาใช้ใหม่ ผลกระทบของระบบ

บำบัดแบบธรรมชาติต่อภาวะโลกร้อน  

Low energy consumption wastewater treatment technology, Bioremediation, land 

treatment, pond systems, constructed wetland systems, design and operation of natural treatment 

engineering systems, site selection for natural treatment systems, nutrient recovery andreuse, 

effect of natural treatment systems on global warming 

283322 วิศวกรรมการควบคุมของเสียอันตราย 

Hazardous Waste Engineering Control 

3(3-0-6) 

ประเภท และลักษณะของเสียอันตราย กฎหมายและพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม ความเป็นพิษ 

การเคลื่อนที่และการคงอยู่ของสารปนเปือ้น การควบคุมและบริหารจัดการของเสียอันตราย การจัดเก็บ

และการขนส่ง กระบวนการบำบัด และกำจัดทางเคมีและชีวภาพ การเผา การปรับเสถียรและการทำ

ก้อนแข็ง  การกำจัดบนดินและการฟืน้ฟูสภาพพื้นที่ปนเปือ้น การเปลี่ยนของเสียใหเ้ป็นพลังงาน 

Types and characteristics of hazardous waste, laws and environmental legislations, 

toxicity, fate and transport of contaminants, hazardous waste control and management, handling 

and transportation, chemical and biological treatment and disposal processes, incineration, 

stabilization and solidification, land disposal and site remediation, waste to energy 
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283323 การลดของเสียและเทคโนโลยีการนำกลับมาใช้ใหม่ 

Waste Minimization and Recycling Technologies 

3(3-0-6) 

บทนำแหล่งกำเนิดของเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดการของเสีย การพัฒนา

ที่ยั่งยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษจากการลดการเกิดของเสียที่แหล่งกำเนิด เทคนิคการลดการเกิดของเสีย

โดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ กลยุทธ์

ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินสิ่งแวดล้อม การ

ประเมินผลงานสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต หลักการขั้นพืน้ฐานเทคโนโลยี การรีไซเคิลและ

นำกลับคืนวัสดุ การผลิตพลังงานจากของเสีย นวัตกรรมและการใชป้ระโยชน์จากการจัดการของเสีย 

Introduction of source of waste and greenhouse gas emission from waste maangement, 

sustainable development aims at pollution prevention through source reduction, waste minimization 

techniques focus on inventory management, production process modification and recovery, waste 

minimization strategies include environmental management system, environmental auditing, 

environmental performance evaluation and life cycle analysis, fundamental concepts of recycling 

and recovery technology, waste to energy,  innovation and utilization in waste management 

283333 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

Climate Change 

3(3-0-6) 

ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อนและ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก แหล่งกำเนิดและแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก ความรู้

เบื้องต้นของผลกระทบ ความอ่อนไหว มาตรการลด และ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คาร์บอนเครดิต ภัยพิบัติ การ

ป้องกันภัยพิบัติและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง 

Climate and principles of climate change, global warming, causes of the global warming 

and climate change, greenhouse gases and their sources and sinks, introduction to impacts, 

vulnerability, mitigation and adaptation related to climate change, the policy related to managing 

climate change problem, carbon credit, disaster, prevention of disaster and related management 

tool 
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283342 กฎหมายและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

Environmental Law and Ethic 

3(3-0-6) 

องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ

สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พระราชบัญญัติวิศวกร 

พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติการสาธารณสุข กฎหมายเกี่ยว

พลังงาน ข้อบังคับและนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ การนำไปใช้และการ

บังคับใช้ ข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สิทธิ จรรยาบรรณและคุณธรรม

ของวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

Related environmental organization, environmental laws and regulations, related 

environmental standards, Enhancement and Conservation of the National Environmental Quality 

Acts, Engineering Acts, Factory Acts, Hazard Substances, Public Health Acts, law related to energy, 

regulations and policies on national greenhouse gas emission reduction. implementation and 

enforcement, international laws and regulations on environment, right ethics and morality of 

environmental engineers  

283343 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

Environmental and Energy Management System 

3(3-0-6) 

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมายสิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) การป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต การวิเคราะห์การไหลของสารเพื่อการจัดการทรัพยากรและ

ของเสียอย่างยั่งยืน การทำสมดุลมวลและพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน 

มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 50001) พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสีย

ให้เป็นพลังงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์โครงการด้านพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรอืน

กระจกและการประเมนิคาร์บอนเครดิตในอุตสาหกรรม 

Principle of environmental management, environmental law and policy, standard of 

environmental management system (ISO 14001), pollution prevention and cleaner technology, 

environmental impact assessment, life cycle environmental management, material flow analysis for 

sustainable resource and waste management, mass and energy balance in industry, energy 

management system, standard of energy management system (ISO 50001), clean energy and 

waste-to-energy technology, cost-benefit analysis for energy project,  industrial greenhouse gas 

emission reduction and carbon credit evaluation 
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283344 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Design of Environmental Engineering System 

3(3-0-6) 

โครงสร้างสำหรับระบบบำบัดของเสีย ระบบไฟฟ้าในการบำบัดของเสีย อุปกรณ์และ

เครื่องจักรกลในการบำบัดของเสีย วิชาการเครื่องมือ ข้อกำหนดและรายละเอียดของงานออกแบบ

ระบบบำบัดของเสีย การประมาณราคา เทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในอาคาร 

Structure and electrical system in waste treatment, equipment and mechanical machine in 

waste treatment, instrumentation, regulations and details of system design, cost estimation, indoor 

energy-saving technology 

283381 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Selected Topics in Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

หัวข้อใหม่หรือหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อที่คัดสรร การค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนวโน้มการประยุกต์ใช้

องค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การนำเสนอการค้นคว้าด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ที่ถูกต้อง 

Novel or current interesting topics in environmental engineering, concepts theories related 

to the selected topics, searching data from Thai and international media, trends in the knowledge 

application related to environmental engineering, research presentation in correct Thai and English 

language 

283445 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental Impact Assessment 

3(2-2-5) 

หลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประเมินผล

กระทบทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต 

การมีส่วนร่วมของชุมชน มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ การจัดทำ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา 

Principal of environmental impact assessment, related law and regulation, assessment of 

physical resources, biological resources, human use values and quality of life, public participation, 

mitigation measures, monitoring plan, environmental impact assessment reporting, case studies 

   

   

   

   



51 

 

 

283446 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

Energy and Environment Innovation and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

เทคโนโลยีที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่ งยืน เทคโนโลยีเพื่อการจัดการมลภาวะทาง

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด การประเมินคาร์บอนเครดิตตามกรอบกลไก

ตลาดคาร์บอน พื้นฐานระบบนวัตกรรม การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม การพัฒนา

นวัตกรรมกับการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ

เทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ 

Environmentally friendly and sustainable technology, technology for environmental 

pollution management, renewable and clean energy technology, the carbon credit evaluation for 

carbon trading scheme, the principles of Innovation system, creating innovation for energy and 

environment purposes, innovation development related with technology transformation and climate 

change, the intellectual property of technological-based business technology, innovative 

development for commercial utilization 

283482 ระเบียบวิธีวจิัย 

Research Methodology  

3(2-3-6) 

ระเบียบวิธีการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเขียนโครงร่าง

การวิจัยเป็นไทยและภาษาอังกฤษ การสืบค้นเอกสารภาษาอังกฤษ สมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปรผลและสรุปผลข้อมูล เทคนิคการนำเสนอ

ผลงานวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

Research methodology, research problem in environmental engineering, proposal writing 

in Thai and English, searching of English article, research hypothesis, data collection, using on 

statistic for data analysis, data interpretation and conclusion, presentation and report writing 

technique in Thai and English 

283491 การศึกษาอิสระ  

Independent Study  

6 หน่วยกิต 

การศกึษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การ

ค้นคว้าข้อมูลจากบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปราย 

การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การนำเสนอผลการศึกษาเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ และการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ใชภ้าษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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Study on interesting tropic in environmental engineering under supervisor instruction, 

searching data from Thai and international research articles, data collecting, analyzing and 

discussion, statistics application for an environmental engineering work, presentation of the study 

results in Thai and English, the final report preparation in correct Thai and English language 

283492 สหกิจศึกษา  

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน การค้นคว้า

ข้อมูลประกอบการทำงานจากสื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำรายงานและนำเสนอผลการ

ปฏิบัติงานที่ใช้ภาษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

Working, learning, experience gaining and improving working skills in environment 
engineering work as an apprentice in private or government sectors, searching information for 
working from Thai and English media, the performance report preparation and presentation 
in correct Thai and English language 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1  หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2  หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3  หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4  หมายถึง  รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  กลุ่มวิชาในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 1   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำและน้ำเสีย 

  3.2 เลข 2   หมายถึง  กลุ่มวิชาการวิศวกรรมของเสียและของเสียอันตราย 

  3.3 เลข 3   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมมลพิษอากาศและเสียง 

  3.4 เลข 4  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

  3.5 เลข 8   หมายถึง  กลุ่มวิชาจรรยาบรรณ วิชาชีพ และหัวข้อเฉพาะทาง 

  3.6 เลข 9   หมายถึง  กลุ่มวิชาการศกึษาอิสระและสหกิจศึกษา 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

1 นายต่อพงศ์ กรธีาชาต ิ 36099001xxxxx รอง

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมเคมี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

2550 

2544 

2542 

2 นางเนทิยา กรธีาชาต ิ

 

36399001XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.ม. 

วท.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

เคมี  

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2551 

2544 

2542 

3 นายศักดิ์สทิธ์ิ อิ่มแมน 34611000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยพีลังงาน 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2558 

 

2552 

2549 

4 นายสิทธิชัย พมิลศรี 37301006XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมเครื่องกล 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

 

2543 

2537 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

5 นายอนุสรณ์ บุญปก 

 

33416008XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

2554 

 

2546 

2542 

6* นางสาววนาวัลย์ ปรากฏ* 15299001xxxxx อาจารย์ Ph.D.  

  

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

Chemical Engineering 

 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

University of Aberdeen, 

United Kingdom 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2564 

 

2553 

 

2551 

7* นายศตวรรษ ทนารัตน์* 35012005XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2561 

2548 

2544 

8* นางสาวสุขุมา ชติาภรณ์พันธ์ุ* 36599007XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2556 

2546 

2540 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ

 
สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ป ี

9 นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น 35507000XXXXX อาจารย์ ปร.ด.   

 

วศ.ม. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

(เกียรตนิิยม

อันดับ 2) 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

 

2561 

2548 

 

2546 

10* นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ* 35014005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2551 

 

2545 

2540 

11* นายชัยวัฒน์ โพธ์ิทอง* 3669900XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

วศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2542 

2537 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ป ี

1 นายธเรศ ศรีสถิตย์ ศาสตราจารย์ Ph.D. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Environmental Engineering 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมโยธา 

2531 

2524 

2521 

2 นายนวดล เหล่าศิริพจน์ ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.บ. 

Chemical Engineering  

Chemical Engineering  

วิศวกรรมเคมี 

2546 

2543 

2542 

3 นายสุธา ขาวเธียร รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

Environmental Engineering 

Environmental Engineering 

วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 

2540 

2536 

2533 

4 นายโกวิท สุวรรณหงษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ วศ.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วท.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

จุลชีววิทยา 

2557 

2545 

2559 

2539 

5 นายณภัทร จักรวัฒนา  ผูช่้วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Eng. 

วศ.บ. 

Environmental Engineering 

Environmental Engineering 

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

2552 

2545 

2542 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ป ี

6 นางสาวพิลาณี ไวถนอมสัตย์ อาจารย์ Ph.D. 

M.Phil. 

วท.บ. 

Biochemistry 

Biochemistry 

ชีวเคมี 

2542 

2539 

2537 

7. นายวิทยา อุตรวิเชียร - วท.บ. สุขาภิบาล 2534 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดทำโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตบัณฑิต

ที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และเพื่อให้บัณฑิตมี

ประสบการณ์วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตรจงึกำหนดการฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพ

ไว้ คือ สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต เพื่อฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยมีความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการ โดยนิสิตต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงในหัวข้อที่หลักสูตร

ได้กำหนดไว้ และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีอาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมการนิเทศงาน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนิสติตลอดระยะเวลาที่นิสติปฏิบัติสหกิจศกึษา  

 

 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรตลอดจน

สามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงานที่ไปฝกึประสบการณ์ได้  

4.1.2 มีคุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์  มภีาวะผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

4.1.4 บูรณาการความรู้ที่ เรียนมาเพื่อนำไปใช้กับการปฏิบัติงาน ในวิชาชีพวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

4.1.5 สามารถดูแล จัดการ ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง

รวดเร็ว 

4.1.6 สามารถวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ วางแผน พัฒนาและปรับปรุงระบบด้าน

สิ่งแวดล้อม 

4.1.7 มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม 

 4.2  ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 4.4  กระบวนการประเมินผล 

   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการ

ประเมินผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามจากทั้งการประเมินของสถานประกอ บการที่นิสิต

ปฏิบัติงาน และจากอาจารย์นิเทศที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลนิสิต รวมทั้งจัดให้นิสิต ได้ประเมินผลการ

เรียนรู้ของตนเอง นอกจากนี้ยังกำหนดให้นิสิตนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในหลักสูตร และ

จัดทำรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด  
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5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย 

ข้อกำหนดในการศึกษาอิสระ ต้องเป็นหัวข้อศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนางานทางด้านวิศวกรรม

และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยต้องประยุกต์ทฤษฎี  ความรู้ และทักษะปฏิบัติทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

เพื่อแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง  สร้างนวัตกรรม   เพื่อการเรียนการสอน  หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมี

จำนวนผู้ร่วมศึกษาไม่เกินกลุ่มละ 2 คน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มเพื่อให้

คำปรึกษา และชี้แนะการศึกษาในหัวข้อนั้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนิสิตต้องจัดทำรายงาน

และนำเสนอการศกึษาอิสระตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด  

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

      หัวข้อในการศึกษาอิสระ จะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ 

สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนำความรู้ 

ทฤษฎี รวมทั้งทักษะปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยได้ มีขอบเขตการศึกษาที่สามารถทำเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กำหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตสามารถสามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการสื่อสารด้วย

ภาษาเขียนและภาษาพูด มีทักษะและความเช่ียวชาญในงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรูแ้ละทฤษฏีในการทำวิจัยได้ 

5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 

         6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

มีการกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระประจำกลุ่มนิสิต โดยมีการกำหนดช่ัวโมง

การให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาอิสระ ให้นิสิต

รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการศึกษาอิสระอย่างต่อเนื่องตลอดภาค

การศกึษา อีกทั้งมีตัวอย่างการศกึษาวิจัยให้ศกึษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการศึกษาผ่านสมุดบันทึกการให้คำปรึกษาโดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสำเร็จของการศึกษา โดยการศึกษาอิสระดังกล่าวต้อง

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา และประเมินจากการนำเสนอผลการศึกษา และการซักถาม

ผ่านการนำเสนอ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมประเมินไม่ต่ำกว่า 3 คน ผลการประเมินจะถูก

รวบรวมโดยอาจารย์ผูป้ระสานงานเพื่อพิจารณาผลการศกึษาของนิสติทั้งช้ันปี 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

โดยพิจารณาท้ังใน

เชิงการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

และการผลิตพลังงาน

ทางเลอืก 

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตรให้มีการ

สอดแทรกประเด็นเกี่ยวกับการใช้พลังงานของเทคโนโลยีและระบบการ

บำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมและการผลิตพลังงานจากของเสีย จัดให้มีกิจกรรม

ในรายวิชาที่นิสิตได้ฝึกทักษะในการคำนวณปริมาณพลังงานที่ต้องการของ

ระบบการบำบัดมลพิษ เชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิตพลังงานจากของเสียบรรยายร่วมบรรยายในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง จัด

กิจกรรมศึกษาดูงานในหน่วยงานต้นแบบที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกับ

การจัดการพลังงานที่โดดเด่น ศึกษาดูงานสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตพลังงานจากของเสีย  

2. อ ธิ บ าย ห ลั ก ก าร

ประ เมิ นค า ร์บอน

เค รดิ ต แล ะก ล ไก

ตลาดคาร์บอนได ้

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตรให้มีการ

สอดแทรกประเด็นเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อน การปลดปล่อยคาร์บอน และ

แนวทางในการลดการปลดปล่อยคาร์บอนเพื่อนำมาเป็นคาร์บอนเครดิต 

บรูณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการ

การประเมินคาร์บอนเครดิตในมหาวิทยาลัยพะเยาตามกรอบโครงการลด

ก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย และนำข้อมูล

การลดก๊าซเรือนกระจกที่ได้เข้าสู่กลไกตลาดคาร์บอนโดยให้นิสิตไดมีส่วน

ร่วมในการดำเนินการ เชิญวิทยากรที่เช่ียวชาญจากหน่วยงานที่ดำเนินการ

เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการให้นิสิตใน

รายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

3. ทำงานร่วมกันได้กับ

ชุมชน แก้ปัญหาโดย

คำนึงถึงบริบทพื้นท่ี 

กำหนดกิจกรรมในรายวิชาให้นิสิตได้เรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยตั้งแต่ช้ันปีต้น เช่น จัดให้นิสิตได้ทดลองเก็บตัวอย่าง

เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดการศึกษาดูงานปัญหาและ

วิธีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนในปัจจุบัน บูรณาการรายวิชา

บังคับและวิชาเลือกของหลักสูตรกับโครงการบริการวิชาการของคณะที่

เกี่ยวข้องกับงานด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน อุตสาหกรรม 

จัดการเรียนการสอนโดยยกกรณีศึกษาจากการทำงานจริงของบุคลากรใน
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

คณะกับชุมชนเพื่อให้นิสิตเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจน กำหนดโจทย์หรือ

ชิน้งานในรายวิชาที่นสิิตได้ฝกึแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนทั้งจากปัญหาที่

เกิดขึ้นจริงในชุมชน หรือสถานประกอบการและโจทย์เทียบเคียงโดยเฉพาะ

ในรายวิชาสหกิจศึกษา และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  

 

 

2.การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1  ผูเ้รียนสามารถใช้

ภาษาในการสื่อสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ ให้

ผู้เรียนได้มีกิจกรรมการสื่อสารและ

การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แส ด งบ ท บ าท ส ม ม ติ เกี่ ย วกั บ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน 

และกิจกรรมการนำเสนองาน/โครงงาน                

ที่ใช้ทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ทั้ง

การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ฝึก

ให้ ผู้ เรี ยนได้ ฝึ กอ่ านบทความทั้ ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง

กับงานด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 

รวมทั้งฝึกการใช้ภาษาที่เหมาะสมใน

การพูดและการเขียนในเชิงวิชาการและ

วิชาชีพโดยกำหนดให้มีกิจกรรมการ

นำเสนอ และการเขียนรายงาน ใน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย การศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง และสหกิจศกึษา 

1.ประเมินความรู้ทางหลักภาษา

ที่ใช้ในการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในหอ้งเรียนและจาก 

ก ารน ำ เส น อ ผ่ าน งาน ที่

มอบหมาย  

3. ประเมินบุคลิกภาพในการ 

สื่อสาร 

PLO2 ผู้เรียนสามารถใช้

เทคโนโลยียุคดิจทิัล

อย่างรู้เท่าทัน 

 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

และการทำงาน โดยการฝึกปฏิบัติโดย

ใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่เกิดขึ้นใน

ชีวิ ตประจำวั นและการทำงานใน

1. ประเมิ นความรู้ เกี่ ยวกั บ

เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตและจำวัน

และการทำงาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง ใน

การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

อนาคต 

2.ให้ผู้เรียนนำเสนอและจัดการข้อมูล

โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

3. จัดกิจกรรมในรายวิชา และกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่ อให้ผู้ เรียนได้ฝึก

ทักษะการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบวิชาชีพ เช่น Ms.Office 

AutoCAD และ SketchUp เป็นต้น  

 

การสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ

สบืค้นข้อมูล 

3. ประเมินทักษะด้านสารสนเทศ  

สื่ อ และเทคโนโลยี  (Information, 

Media and Technology Skills) 

ประกอบด้ วย การรู้ เท่ าทั น

สารสนเทศ (Information Literacy) 

และ การรู้ เท่ าทั นสื่ อ (Media 

Literacy) 

4 . ป ระ เมิ น ทั ก ษ ะก าร ใช้

โปรแกรม จากชิ้นงานที่ ได้รับ

มอบหมาย ในรายวิชาและ

กิจกรรมเสริม 

PLO3  ผู้ เรี ย น ส า ม าร ถ

จัดการชีวิตตนเอง

อย่ างมี คุณ ธรรม 

จริยธรรม ตระหนัก 

ใน จ รรย าบ รร ณ

และมาตรฐานการ

ป ระก อ บ วิ ช า ชีพ

วิศวกรรม 

 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้

ผู้ เรียนเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น อยู่ใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งเป็นการบรรยาย

แนวคิดที่สำคัญ การทำกิจกรรมในชั้น

เรียน และกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 

(Activity Based Education)  

2.จัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนมีความรอบรู้

ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางด้านสังคม  (Social Literacy) 

ความรอบรู้ ทางด้ านสิ่ งแวดล้ อม  

(Environmental Literacy) และ ความรอบ

รู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ใน

รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

สำคัญ  ให้ ความรู้  ส่ งเสริมให้ เกิ ด

กระบวนการคิด และมอบหมายงานให้

ผู้เรียนเกิดทักษะโดยใช้สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้ เรียน 

รวมทั้งสามารถเสนอแนวคิดในการ

1. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมในชั้นเรียน การสะท้อนการ

เรียนรู้ การอภิปรายแบบกลุ่ม

และรายบุคคล  

2. ประเมนิความรอบรู้ทางดา้น

สุขภาพ (Health Literacy) ความ

รอบรู้ทางดา้นสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางดา้น

สิ่งแวดลอ้ม  (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้

ทางดา้นการเงิน (Financial 

Literacy) 

ประเมินจากแบบสอบถาม

ความตะหนักถึงผลกระทบ

ต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นจาก

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

จั ด ก า ร ปั ญ ห า ข อ ง ต น เอ ง                 

ได้อย่างสร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิ้นงาน/โครงงานที่เกิด

จากความคิ ดของผู้ เรี ยนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

4.สอดแทรกประเด็นจรรยาบรรณ

วิชาชีพวิศวกรรมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ผ่านการเรียนการสอนกรณีศึกษา  

PLO4  ผู้ เรี ย น ส า ม าร ถ

ทำงานร่วมกับผู้อื่น

และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความ

เป็ น พ ล เมื อ งที่ มี

คุ ณ ค่ า ข อ ง

สั ง ค ม ไ ท ย แ ล ะ

สังคมโลก 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณา

การความรู้มาใช้ในการทำกิจกรรม/

โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ชุ ม ชน เป็ น ฐ าน  (Community Based 

Learning) เพื่ อทำให้ เกิ ดการทำงาน

ร่วมกันของผู้เรียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

การทำงานเป็ นทีม ใช้ทักษะในการ

ดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมและ 

ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของ

เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย โดย

เป็ นการเรียนรู้ ใช้ปัญหาเป็ นฐาน 

(Problem Based Education) จากชุมชน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถ

นำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

(Creative Thinking) 

3. บู รณาการรายวิชากับกิจกรรม

บริการวิชาการของคณะ เพื่อให้นิสิต

ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งใน

กลุ่มผูเ้รียนด้วยกัน และชุมชน  

 
 
 

1. ประเมินทักษะทางสังคมและ

การเรี ยนรู้ ข้ าม วัฒ นธรรม 

(Social and Cross-Cultural Skills) 

โดยผ่านการทำงานเป็นทีม ใน

ฐานะเป็ นพลเมื องที่ มี ความ

รับผิดชอบต่อสังคม  

2 . ป ระ เมิ น ทั ก ษ ะ ใน ก าร

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์  โดยเฉพาะ

ประเด็นปัญหาทางด้าน สุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 

3. ประเมนิจากการสะท้อนคิด              

การอภิปราย และการนำเสนอ

แนวคิด   

4.ประเมินพฤติกรรมนิสิต

จากการงานกลุ่ม โดยใช้

แบบสอบถามเพื่อนร่วมงาน 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO5  ผู้ เรี ย น ส า ม าร ถ

แสดงออกซึ่งทักษะ

การเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

การพัฒนาตนเองและดำรงชีวิต

อย่างมีคุณภาพ (Growth mindset) 

ผ่ า น ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น จ า ก

สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หรือ

กรณีศกึษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. ส่งเสริมให้ผู้ เรียน สืบค้น รวบรวม 

ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคม เพื่อใช้ใน

การคิ ดวางแผนแก้ ไขปัญหาอย่ าง

สร้างสรรค ์

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแนวคิดความเป็น

ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs mindset) 

โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอแนวคิด

การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ 

Prototype ที่ เกิ ด จ าก ปั ญ ห าก าร

ดำรงชีวติประจำวัน 

1. ประเมินความรู้และพฤตกิรรม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน 

2. ประเมินความรู้และแนวคิด

ความเป็นผู้ประกอบการ 

3. ประเมินจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้

ของตนเองและในการประกอบ

อาชีพในอนาคต 

4. ประเมิ นจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ทักษะ

ความเป็นผู้ประกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิ งออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมนิจากการสะท้อนคิด 

การอภิปราย และการนำเสนอ

แนวคิด 

PLO6  ผู้ เรียนสามารถใช้

เครื่องมือตรวจวัด

ม ล พิ ษ  แ ล ะ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง

กั บ ง า น ด้ า น

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

โปรแกรมการเขียน

แบบได ้

 

จัดการเรียนการสอนให้มี ช่ัวโมง

ปฏิบัติ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกการใช้งาน

อุปกรณ์  โปรแกรมที่ เกี่ยวข้อง ใน

รายวิชาที่ มี เนื้ อหาเกี่ ยวกับการ

ออกแบบระบบ กำหนดกิจกรรม

รายวิชาให้นิสิตได้เลือกใช้เครื่องมือ

ตรวจวัด และโปรแกรมเขียนแบบ

เพื่อออกแบบชิ้นงานในรายวิชา เปิด

โอกาสให้นิสิต ได้ เรียนรู้  และใช้

เครื่องมือคำนวณ และเครื่องมอืทาง

วิศวกรรมที่ทันสมัย เช่น โปรแกรม

ประเมินจากความสามารถใน

ก า ร ใ ช้ เค รื่ อ ง มื อ  ห รื อ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม ใน

รายวิชาที่มปีฏิบัติการ 

ประเมินจากความเหมาะสมใน

การเลือกใช้เครื่องมือ โปรแกรม

เพื่อแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่

รายวิชากำหนดให้ 

ประเมินจากความพึงพอใจของ
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ 

หรืออุปกรณ์ตรวจวัดระยะไกล เป็น

ต้น จัดกิจกรรมเสริมโดยเชิญผู้มี

ความรู้ เกี่ ย วกั บ โปรแกรม  และ

เครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัยมาอบรม

เพิ่มเติมให้กับนิสิต 

ผู้ประกอบการที่ รับนิสิตเข้า

ฝึกสหกิจศึกษา และอาจารย์ที่

ปรึกษาการศึกษาอสิระ 

PLO7  ผู้ เรี ย น ส า ม าร ถ

เลือกใช้เทคโนโลยี

ทางสิ่งแวดล้อมที่

เหมาะสมในการ

ป้องกันและแก้ ไข

ปั ญ ห า ม ล พิ ษ

สิ่งแวดล้อม 

 

ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ 

โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการ

ประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติ  

มอบหมายงานให้ค้นคว้าเกี่ยวข้อง

กับรายวิชา ทำรายงานหรอือภิปราย

ใน เชิ งขอ งผ ล ก ระท บ จาก ก าร

เป ลี่ ย น แ ป ล งต่ อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

มอบหมายงานคำนวณออกแบบ

ระบบบำบัดมลพิษที่ เกี่ยวข้องกับ

รายวิชา 

เชิญ วิทยากรบรรยาย เกี่ ย วกั บ

เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไข

ปั ญ ห าม ล พิ ษ ที่ ทั น ส มั ย  แ ล ะ

ถ่ายทอดประสบการณ์ให้นิสิต จัด

ให้มีการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่

เป็นตัวอย่างที่ดีในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต

มี ข้อมู ล เทค โน โลยีก ารบำบั ดที่

หลากหลาย จัดการเรียนการสอน

โดยยกกรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้ให้เห็นข้อเด่นและ

ข้อดอ้ยของเทคโนโลยี 

 

 

ประเมินจากข้อสอบที่ตอ้งใช้

การคิดวิเคราะห์โดยใช้

ความรูใ้นรายวิชา รวมถึง

ข้อสอบที่ให้แสดงแนวคิด 

ประเมินจากการร่วม

อภปิรายในช้ันเรียน 

ประเมินจากชิน้งานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ประเมินจากความพึงพอใจ

ของสถานประกอบการที่รับ

นิสติเพื่อฝึกสหกิจศกึษา 

หรอือาจารย์ที่ปรึกษา

การศกึษาอิสระ 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO8  ผู้ เรี ย น ส า ม าร ถ

แ ก้ ปั ญ ห า

สิ่ ง แ วด ล้ อ ม โด ย

พิจารณาทั้งในเชิง

ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น

อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ และ

การผลิตพลังงาน

ทางเลือก 

 

สอดแทรกเนือ้หาด้านพลังงานที่

เกี่ยวโยงกับการบำบัดและจัดการ

มลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งในเชงิการใช้

พลังงานของเทคโนโลยีการบำบัด

แบบต่างๆ และศักยภาพในการผลิต

พลังงานจากของเสีย จัดให้มี

การศกึษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับทั้ง

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการ

จัดการพลังงาน จัดกิจกรรมเสริมให้

นิสติได้เรียนรู้แหล่งพลังงาน

ทางเลือกอื่น เช่นโซลาร์เซลล์ การ

ประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจาก

แสงอาทิตย์ในงานด้านสิ่งแวดล้อม 

เชญิผูเ้ชี่ยวชาญบรรยายและอบรม

ความรูเ้ทคโนโลยีพลังงานที่ทันสมัย

กำหนดให้รายวิชามอบหมายงานให้

นิสติได้คำนวณปริมาณพลังงานที่

ต้องการในการดำเนินการระบบ

บำบัด มอบหมายชิ้นงานออกแบบ

ให้นสิิตได้ฝึกออกแบบระบบบำบัด

มลพิษโดยมองทั้งมิติพลังงานและ

มิติที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการป้องกัน

และบำบัดมลพิษที่เอื้อต่อการ

ประหยัดพลังงาน หรอืผลติพลังงาน 

ประเมินจากความสามารถใน

การอธิ บ าย  ถึ งข้ อ จำกั ด 

เห ตุ ผ ล ใน ก า ร เลื อ ก ใ ช้

เค รื่ อ ง มื อ ต่ า ง  ๆ  ก า ร

อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ 

มีการนำเสนอต่อชัน้เรียน 

ประเมินจากชิ้นงานออกแบบ 

หรือ แบ บ ฝึกหั ดด้ านการ

ออกแบบ 

ประเมินจากชิน้งานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ประเมินจากความพึงพอใจ

ของสถานประกอบการที่รับ

นิ สิ ต เพื่ อฝึ กสหกิ จศึ กษ า 

ห รื อ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า

การศกึษาอิสระ 

PLO 9 ผู้ เรี ย น ส า ม า ร ถ

อธิ บ ายหลั กการ

ประเมินคาร์บอน

เครดิตและกลไก

ตลาดคาร์บอนได้ 

สอดแทรกเนื้อหาที่ เกี่ ยวข้องกับ

ปั ญ ห า ภ า ว ะ โ ล ก ร้ อ น  ก า ร

ปลดปล่อยคาร์บอน และการกักเก็บ

คาร์บอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน

เชิงการจัดการและการออกแบบ 

ประเมินจากชิ้นงานออกแบบ 

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่

ได้ รับมอบหมายว่ามีก าร

คำนึงถึงการปลดปล่อยและ

เก็บกักคาร์บอนได้ถูกต้อง
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

 เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาแนวคิดในการ

ออกแบบระบบบำบัดมลพิษและ

จัดการสิ่งแวดล้อมโดยมองมิติของ

คาร์บอน ให้นิสิตได้ออกแบบระบบ

บำบั ดมลพิ ษ  หรือวางแผนการ

จัดการสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดให้มี

มุมมองของการปลดปล่อยและเก็บ

กักคาร์บอนร่วมด้วย จัดการเรียน

การสอนรายวิชาที่ เน้นความเป็น

ผู้ประกอบการให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ตลาดคาร์บอน แนวทาง วิธีการใน

การประเมินคาร์บอนเพื่อให้นิสิต

สามารถต่ อยอดในการค้ าขาย

คาร์บอนได้ในอนาคต บูรณาการ

รายวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับโครงการ

บริการวิชาการของคณะที่เกี่ยวกับ

กั บ ค้ าขายค าร์บ อน เครดิ ต  จั ด

กิ จ ก ร ร ม เส ริ ม เ ชิญ วิ ท ย าก า ร

ผู้ เช่ียวชาญด้านคาร์บอนเครดิต

บรรยายเพิ่มเติมใหน้ิสติ   

ประเมินจากความสามารถใน

ก ารอ ธิ บ าย ค ว าม เข้ า ใจ

เกี่ ย วกั บคาร์บอน เครดิ ต 

ก ล ไ ก ต ล า ด ค า ร์ บ อ น 

ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม

ผ่านกิจกรรมที่บูรณาการกับ

โครงการบริการวิชาการของ

คณะเพื่อวัดความเข้าใจใน

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ค้าขายคาร์บอนเครดิต 

 

PLO10  ผู้ เรี ย น ส า ม าร ถ

ออกแบบระบบการ

บำบัดมลพิษทาง

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 

น วั ต ก ร ร ม ท า ง

วิชาชีพได้ตามหลัก

วิ ศ ว ก ร ร ม ด้ ว ย

กระบวนการคิดเชิง

ออกแบ บ เพื่ อ ให้

เ ห ม า ะ ส ม กั บ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

บูรณาการความรู้ของหมวดรายวิชา

ศึกษาทั่วไปและวิชาชีพสร้างสรรค์

แนวคิด ผ่านกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้

ผู้เรียนเสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบ

ของโครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของ

ต น  (Project Based Education) ใน

การแก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบ

1 . ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะที่ ใช้ ใน

กระบวนการของการคิดเชิ ง

ออกแบบ ประกอบด้วย การ 

เข้าใจปัญหา การกำหนดปัญหา

ให้ชัดเจน  การระดมความคิด

การสร้างต้นแบบที่ เลือก และ

การทดสอบ 

2. ประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้

ผ่านทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม (4Cs) ประกอบดว้ย  

การคิดวิเคราะห์ (Critical 
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PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 

พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

บริบทพืน้ที่ 

 

โจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ

เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ

วิ ช า ชี พ  (Social Innovation) ผ่ า น

กระบวนการทำงานเป็นทีม  

เน้นการคำนวณออกแบบระบบการ

บำบัดมลพิษในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

กำหนดให้นิสิตได้ฝึกออกแบบจาก

ส ถ าน ก ารณ์ จ ำล อ ง  แล ะก าร

ออกแบบระบบบำบัดมลพิษเพื่อ

แก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมจากสถาน

ประกอบการจริงผ่านรายวิชาสหกิจ

ศึกษาและการศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

บู รณ าการรายวิชากับกิ จก รรม

บริการวิชาการในชุมชน ให้นิสิตได้

ฝึกทักษะการให้คำปรึกษาการแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อม   

Thinking)  การสื่อสาร 

(Communication) การร่วมมอื 

(Collaboration) และ ความคิด

สร้างสรรค์ (Creativity) 

ประเมินจากพฤติกรรมนิสติ

ในชั้นเรียน และในกิจกรรมที่

บูรณาการกับรายวิชา 

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียน

และการปฏิบัติของนิสิตจาก

การสอบย่อย การสอบกลาง

ภาค และปลายภาคเรียน 

ประเมินโดยใช้ข้อสอบที่ต้อง

แสดงการคำนวณ 

ประเมินจากชิน้งานที่ได้รับ

มอบหมาย 

ประเมินจากความพึงพอใจ

ของสถานประกอบการที่รับ

นิสติเพื่อฝึกสหกิจศกึษา 

หรอือาจารย์ที่ปรึกษา

การศกึษาอิสระ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

1.คุณธรรม จริยธรรม           
(1)  มีความกตญัญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวติ ตระหนักใน

คุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  ✓        

(2)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย เข้าใจและซาบซึง้ในวัฒนธรรมไทย   ✓        
(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้

ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพ

สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

  ✓ ✓      

 

(4)   มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ของสังคม มีวนิัย ตรงต่อ

เวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  ✓ ✓      ✓ 

(5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 

องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ✓     ✓ ✓ 

 

(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

  ✓    ✓ ✓ 
 

 

 

2.ความรู้           
(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคญัในเนื้อหาที่ศึกษา ทัง้

ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม ✓ ✓ ✓     ✓   

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้เลง็เหน็การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ 

    ✓    ✓ 
✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง         ✓ ✓ ✓ 
(4) มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม

พืน้ฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใชก้ับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง และการสรา้งนวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

     ✓ ✓ ✓  
✓ 

(5) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถงึการประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือที่เหมาะสม เช่น โปรแปรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น      ✓ ✓ 
 

 
 

 

(6) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปญัหาใน

งานจรงิได ้
       ✓ ✓ 

 

3.ทักษะทางปัญญา           
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี คิดแบบองค์รวม      คิดสรา้งสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ  
    ✓     ✓ 

(2) สามารถคิด วิเคราะห์ปญัหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ    และการใช้เคร่ืองมอื

เหมาะสมกบัการแก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ไขปญัหาด้านวิศวกรรมได้อย่าง

มีระบบ รวมถึงการใชข้้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

     ✓ ✓ ✓ ✓ 

✓ 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหา และความ

ต้องการ เพื่อใชใ้นการแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์  
    ✓  ✓ ✓  ✓ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรูท้ี่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมไดอ้ย่างสรา้งสรรค์ 

    ✓  ✓ ✓ ✓ 
✓ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมลูและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชีวติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
 ✓   ✓    ✓ 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ           
(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี    ✓      ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(2) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสรา้งสรรค์ทั้งส่วนตัว

และส่วนรวม สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่าง

เหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง

ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

   ✓   ✓   

✓ 

(3) รูจ้ักบทบาท หน้าที่ และมคีวามรับผดิชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุม่ มีภาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากบัผูอ้ื่นได้

เหมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ

ความรับผดิชอบ 

   ✓      

✓ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้อง

กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    ✓    ✓ 
✓ 

(5)  มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวฒันธรรม สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่

หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่

เหมาะสม 

✓  ✓ ✓      

✓ 

(6) มีจิตสำนกึความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
     ✓  ✓ ✓ 

 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
         

 

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จำเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกีย่วข้องกับ

การใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน มีทักษะใน

การใชค้อมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

 ✓    ✓ ✓   
 

(2) 5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถติิมา

ประยุกต์ใชใ้นการดำเนินชีวติและแกป้ัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์  
   ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

 

(3) สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ทนัสมัยไดอ้ย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ✓   ✓  ✓ ✓    
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 PLO10 

(4) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์
✓         

 

(5) สามารถใชเ้คร่ืองมือการคำนวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ

ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 
     ✓  ✓ ✓ 

 

6.สุนทรียภาพ           
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวฒันธรรม   ✓ ✓ ✓    ✓  

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ           

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ   ✓ ✓ ✓      
(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม 

✓  ✓ ✓      ✓ 

7. ทักษะการปฏิบัตกิารทางวิชาชีพ           
(1) มีทักษะในการวางแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้บรรลุวัตถุประสงค์      ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
(2)  มีทักษะในการให้คำปรึกษาในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
      ✓ ✓ ✓ 

✓ 

(3)  มีทักษะในการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม       ✓ ✓  ✓ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

กลุ่มวิชา/

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มภาษา           

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ⚫          

001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ ⚫          

001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชวีติประจำวัน ⚫          

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ⚫          

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและวิชาชพี ⚫          

กลุ่มเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทลั           

002201 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล  ⚫         

002202 ความฉลาดทางดจิิทัล ⚫ ⚫         

กลุ่มทักษะชวีิต           

003101 สุนทรียสาสตร์ในการจัดการชีวิต   ⚫        

003102 การพฒันาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   ⚫  ⚫      

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม   ⚫ ⚫       

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน   ⚫ ⚫       

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล     ⚫    ⚫  

003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชพี ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫ 
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กลุ่มวิชา/

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน           

2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์           

241151 แคลคูลัส 1 ⚫ ⚫    ⚫     

242101 หลักเคมี  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫     

244101 ฟสิิกส์ 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางดา้นวิศวกรรม           

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫     

261101 เขียนแบบวศิวกรรม ⚫    ⚫ ⚫     

263101 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม  ⚫     ⚫    

263261 การสำรวจ  ⚫    ⚫     

263271 ชลศาสตร์  ⚫     ⚫    

283101 เคมีและชวีวทิยาสำหรับวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  

283202 ปฏบัิตกิารหน่วยและกระบวนการทางสิ่งแวดลอ้ม   ⚫  ⚫  ⚫    

2.2 วิชาเฉพาะด้าน           

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           

283211 การสุขาภบิาลอาคาร      ⚫ ⚫   ⚫ 
283221 วศิวกรรมและการจัดการมูลฝอย   ⚫    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
283231 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน  ⚫ ⚫    ⚫   ⚫ 
283232 การควบคุมมลพิษอากาศ  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ 
283241 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม    ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  
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กลุ่มวิชา/

รหัสวิชา 

ชื่อวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

283312 วศิวกรรมและการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
283313 วศิวกรรมและการออกแบบระบบประปา       ⚫ ⚫  ⚫ 
283322 วศิวกรรมการควบคุมของเสียอันตราย    ⚫   ⚫ ⚫   

283342 กฎหมายและจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫  

283343 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มและพลังงาน   ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
283445 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   

283446 นวัตกรรมพลังงานและความเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม 
⚫  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

283482 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    

2.2.2 กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม           

283491 การศึกษาอิสระ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
283492 สหกิจศกึษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           

283314 การออกแบบระบบระบายน้ำเสีย      ⚫ ⚫   ⚫ 
283315 การควบคุมมลพิษนำ้จากอุตสาหกรรม     ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

283316 ระบบวศิวกรรมการบำบัดแบบธรรมชาติ  ⚫      ⚫ ⚫ ⚫ 
283323 การลดของเสียและเทคโนโลยกีารนำกลับมาใช้ใหม ่   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

283333 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ     ⚫  ⚫  ⚫  

283344 การออกแบบระบบทางวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม     ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 
283381 หัวขอ้คัดสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม       ⚫    
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คำอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

(1) มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดำเนินชีวิต ตระหนักในคุณค่า

ของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

(2) ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย เข้าใจและซาบซึง้ในวัฒนธรรมไทย 

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม 

สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพ

สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

(4) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม มีวินัย ตรงต่อเวลา 

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(5) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 

องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน 
 

 2. ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาที่ศึกษา ทั้งใน

เชงิทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนือ้หาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

ศกึษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(4) ความรูค้วามเข้าใจทางคณิตศาสตร์พืน้ฐาน วทิยาศาสตร์พืน้ฐาน วศิวกรรมพื้นฐาน 

และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(5) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้

เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแปรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(6) สามารถใช้ความรูแ้ละทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน

จรงิได้ 
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 3. ทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี คิดแบบองค์รวม      คิดสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ    และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้

อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ 

เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์  

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินำมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรอืต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดิมได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีใหม่ๆ 
 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชงิสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว

และส่วนรวม สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง

เหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ง

ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุ่ม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้

เหมาะสม ทำงาน เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ

ความรับผดิชอบ 

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สามารถ

วางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(5) มีทักษะในการดำเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

สามารถใช้ความรูใ้นสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(6) มีจิตสำนึกความรับผดิชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จำเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน มีทักษะในการใช้

คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนำสถิติมาประยุกต์ใช้ใน

การดำเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี

ทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 

(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

 6. สุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) พัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
 

8.  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ  

(1) มีทักษะในการวางแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

(2) มีทักษะในการให้คำปรึกษาในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(3) มีทักษะในการออกแบบและควบคุมระบบบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

กำหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา ในระดับ

รายวิชา โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

จัดให้มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา และใช้ระบบประกันคุณภาพ

การศกึษาเป็นเครื่องมอืช่วยในการดำเนินการทวนสอบในระดับหลักสูตร  

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนสิิตสำเร็จการศกึษา สามารถดำเนินการได้

ดังนี้ 

 2.2.1 สำรวจจากภาวะการมีงานทำของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ในด้าน

ของระยะเวลาในการหางานทำ ความรู ้ความสามารถ และความมั่นใจของนิสติในการประกอบอาชีพ 

 2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรอืการส่งแบบสอบถาม 

เพื่อประเมินความพึงพอใจในตัวบัณฑติที่จบการศกึษา 

 2.2.3 ประเมินจากตำแหน่งในการทำงาน หรือ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมจัดให้มีการกำหนดภาระงานและตัวชี้วัดภาระงานที่มีความ

ชัดเจน โดยมีอาจารย์ที่มปีระสบการณ์เป็นพี่เลีย้งในระยะแรก  

 1.3 คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์และ

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

 1.4 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ

เรียนการสอนในหลักสูตร ทั้งทางด้านเทคนิคการสอน การทำวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อ ให้เกิด

การพัฒนาวิธีการเรียนการสอน รวมทั้งให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ตลอดระยะเวลาการดำเนินการหลักสูตร 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัด

ประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และศึกษาดูงานด้านการจัดการ

เรียนการสอน และการวัดประเมินผลการเรียนรู้  

2.1.3 สนับสนุนให้คณาจารย์ในหลักสูตรก้าวเข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) 

2.1.4 จัดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการสอน การวัดและการประเมินผล

ระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการวิพากษ์ผลการเรียนของทุกภาคการศกึษา 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  

และเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

2.2.2 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้หรอืนวัตกรรมใหม่ รวมถึงเพื่อช่วยพัฒนา 

การเรียนการสอน และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

2.2.3 ส่งเสริมใหอ้าจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการในประเทศและ

ต่างประเทศ 
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2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตำแหน่ง 

ทางวิชาการสูงขึ้น 

2.2.5 ส่งเสริมใหอ้าจารย์จัดทำโครงการบริการวิชาการในด้านวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมแก่

ชุมชน 

2.26 ส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรผ่านการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศกึษา 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน  

 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยาได้มีการกำหนดแนวทางในการกำกับ

มาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 โดยมี

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรซึ่ งประกอบด้วย คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และตัวแทนจากสภาวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อร่วมพิจารณากำหนดเนื้อหาวิชา

ในหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 และมี

ความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล วางแผน และประเมินการดำเนินการของหลักสูตรให้เป็นไป

ตามมาตรฐานในทุก ๆ ด้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิต 

นอกจากนี้คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมยังได้สนับสนุนให้มีระบบการประเมินคุณภาพหลักสูตรในทุกปี

การศึกษา โดยเป็นการประเมินจากภายในหลักสูตรเอง และมีผู้ประเมินจากภายนอก เพื่อให้หลักสูตร

สามารถนำขอ้เสนอแนะมาพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรฯ ได้มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 

ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ

ความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้

มีกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลติดตามบัณฑิตหลังจบการศึกษา การตรวจสอบจากผู้ใช้บัณฑิตและผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบที่รวบรวมได้ เป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งมีรูปแบบของการดำเนินการดังนี้  

1) สำรวจและประเมินภาวะการได้งานทำของนิสิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ทั้ง

ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความรู้ ความสามารถ การสอบผ่านเพื่อขอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ความมั่นใจของนิสิตในการประกอบอาชีพ และความก้าวหน้าในหน้าที่

การงานของบัณฑิต รวมไปถึงศษิย์เก่าที่ประสบความสำเร็จหรอืได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ  

2) ตรวจสอบจากผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ โดยการพูดคุย 

การขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในตัวบัณฑิตที่จบการศึกษา

จากหลักสูตรฯ  
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3) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น นิสิต ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

 

3. นิสิต 

หลักสูตรฯ ได้ให้ความสำคัญกับนิสิตตั้งแต่การรับเข้า การติดตามผลความก้าวหน้าระหว่าง

การศกึษา และการสำเร็จการศกึษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การประเมินผู้สมัครเพื่อการรับเข้าศึกษา ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาภายใต้

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Thai University Center Admission 

System; TCAS) โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีรูปแบบและขั้นตอนการคัดเลือกตาม

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินด้านสุขภาพ ด้านการสัมภาษณ์ 

รวมถึงความรู้พื้นฐานและความถนัดของผู้สมัครเรียน  

2) การประเมินนิสิตระหว่างศึกษา พิจารณาจากผลการเรียนของนิสิตในแต่ละรายวิชา ซึ่ง

เกณฑ์การประเมินผลถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนโดยผู้รับผิดชอบรายวิชา และผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำหลักสูตรตามขั้นตอน  ทุกรายวิชาที่สอนในหลักสูตรฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์

ของรายวิชา คำอธิบายรายวิชา แผนการพัฒนาผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา แผนการสอน 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กระจายค่าน้ำหนักตามกิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่

การประเมนิผลการเรียนของนสิิตที่ถูกต้องและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

นอกจากนั้นหลักสูตรฯ ได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ได้แก่ อัตราการคงอยู่

ของนิสิต อัตราการสำเร็จการศึกษาของนิสิต ความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีระบบการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสิต ทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องการเรียนการสอนซึ่งสามารถติดต่อผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาโดยตรงหรือผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อร้อง

ขอให้ตรวจสอบข้อสงสัย/ข้อกังขาได้ 

สำหรับการป้อนข้อมูลกลับของผู้สอนสู่ผู้เรียน มีระบบที่ใช้หลายรูปแบบขึ้นกับแต่ละ

รายวิชา ได้แก่ การประกาศคะแนน และการเฉลยข้อสอบโดยการอธิบายหลังการสอบ การตรวจ

รายงานและงานที่มอบหมายและส่งคืนผู้เรียนเป็นระยะๆ การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การเรียกพบ

กรณีที่นิสิตมีผลการเรียนไม่ดีเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 

การประเมินผล/วัดผลการเรียนที่มากกว่า 1 ครั้ง และแจ้งผลการเรียนให้ทราบเพื่อให้เกิดการพัฒนา 

เป็นต้น 

3) การประเมินสำเร็จการศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาจะใช้การสอบวิชาโครงงานหรือ

สอบสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการใช้ความรู้ที่ เรียนมาทั้งหมดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นมีการจัดสอบความวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษก่อนจบ
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การศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถเขียน อ่าน สื่อสารภาษาอังกฤษ

ได้และเพิ่มโอกาสในการได้งานทำมากขึ้น และมีการโครงการในแผนปฏิบัติการแต่ละปี เพื่ออบรม

เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ในการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งแนะนำการสอบเพื่อขอขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางนำ้ อากาศ และกากอุตสาหกรรม 

 

4. คณาจารย์ 

 หลักสูตรให้ความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี

การกำหนด ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้สมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด นอกจากนั้นยังจัดทำ

ระบบการบริหารอาจารย์ การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้

คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากนี้คณะยังมีโครงการเปิดโอกาสให้อาจารย์ใช้ความรู้ความสามารถ

ที่มี มีส่วนร่วมกับสถานประกอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสถานประกอบการ ทั้งขนาดเล็กขนาด

ใหญ่ นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกภาคปฏิบัติการใช้ความรู้ในฐานะวิศวกรกับสถานประกอบการ และนำ

ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมานั้นสอนแก่นิสิต และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่ม

วิชาชีพหรือวิชาจะประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อประเมินการจัดการเรียนการ

สอน และเพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสำหรับการสอนในปีการศึกษาต่อไป หรือ ประเด็นที่

ต้องจัดให้มกีารทบทวนหลักสูตร 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางมหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนา

หลักสูตรโดยพิจารณาความสอดคล้องกับ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมาตรฐานวิชาชีพ

วิศวกรรมตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร นอกจากนี้ยังใช้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ  มาพิจารณาเพื่อให้เนื้อหารายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย และสามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้ทางคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้มีการจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรและการเรียนการสอนโดย

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตในทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลปรับปรุงสาระในรายวิชาให้

สอดคล้องกับบริบทงานในปัจจุบัน ผ่านการประชุมคณะกรรมการผู้รับผดิชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ผล

การดำเนินการหลักสูตรทุกปีการศึกษาและจัดทำ มคอ.7 และมีการจัดทำการประกันคุณภาพ

การศกึษาของหลักสูตรในทุกปีการศกึษา 
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การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการพิจารณาความสอดคล้องของคุณวุฒิ

ผูส้อนกับรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบของสภาวิศวกร และมาตรฐานอื่นที่มีขอ้กำหนดไว้ ทางกรรมการ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีกลไกในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนทุก

รายวิชา ผ่านการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และประมวลรายวิชา เพื่อให้ทุกรายวิชามีการพัฒนาผล

การเรียนรู้ได้ตรงตามที่หลักสูตรได้ออกแบบไว้ มีการกำหนดรายวิชาที่ต้องมีการพัฒนาทักษะปฏิบัติ

โดยให้มีหน่วยกิตปฏิบัติเพียงพอ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการบูรณาการรายวิชากับกิจกรรมเสริม

หลักสูตร และพันธกิจอื่นของคณะที่สามารถส่งเสริมทักษะที่ต้องการได้ นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้

กำหนดให้รายวิชาประเมินผลการสอนผ่านการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ. 6 เพื่อนำผลการดำเนินงาน 

ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของทุกรายวิชามาพิจารณาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน และวางแผน

ส่งเสริมพัฒนาผู้สอนใหม้ีประสิทธิภาพในการสอนรวมทั้งมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอนเพิ่มมาก

ขึน้ 

การประเมินผู้เรยีน  

 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดให้มีการจัดระบบการติดตามและมีการตรวจประเมินผล

การเรียนรู้ของนิสิต โดยในแต่ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของหลักสูตร และมีการชี้แจงรายละเอียดให้นิสิตทราบทั้งผลการเรียนรู้ที่รายวิชาจะทำการ

ประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน และทำการป้อนกลับผลการประเมินให้นิสิตทราบ 

นอกจากนี้ทุกรายวิชาจะต้องดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินของรายวิชาว่ามีผลสัมฤทธิ์ตามที่

หลักสูตรกำหนดและสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างไรผ่านการจัดทำ มคอ.5 และ 

มคอ.6 หลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนผ่านแบบสอบถามจาก

มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งมีกรรมการในการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมิน และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการหลักสูตร และเป็นข้อมูล

ในการปรับปรุงและนโยบายปฎิบัติให้แก่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

ติดตามและรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนสำหรับนิสิต เช่น ตำรา 

วารสาร โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้ได้ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน และมีความเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ และมีหอ้งปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง ห้องปฏิบัติการน้ำดี 

หอ้งปฏิบัติการน้ำเสีย ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้องปฏิบัติการทางอากาศ และห้องปฏิบัติการขยะ ที่

มีความพร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นิสิตสามารถฝึกทักษะปฏิบัติได้ในการเรียนการสอนรายวิชา 
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โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จัดให้มีเจา้หน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการที่พอเพียงต่อการเรียนการ

สอน รวมถึงหอ้งปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นิสิต

ได้ใช้ในการเรียน การทำวิจัย นอกจากนี้ทางหลักสูตรยังได้สร้างเครือข่ายกับชุมชนและสถาน

ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้เรียนรู้ และฝึกทักษะปฏิบัติจากพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

เพื่อให้ได้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร   
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มี

ส่วนร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และ

ทบทวนการดำเนินการของหลักสูตร  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4  อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน   หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 
     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) 

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แลว้ 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศ

หรอืคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 
 
     

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า

ม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติ

ใหม่  ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผล

ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้

บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินผลและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนใน

ทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของ

นิสิตจากการอภิปราย การโต้ตอบจากนิสิต การตอบคำถามของนิสิตในช้ันเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวม

ข้อมูลจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจ

หรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ควรปรับปรุงวิธีการสอน การทดสอบ

กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอน

ไป หากพบว่ามีปัญหา ควรมีการดำเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนและระบุไว้ใน มคอ. 5 

และ มคอ.6  

 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

กำหนดให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน เช่น ประเมินทักษะด้าน 

กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อในการสอนในทุก ๆ รายวิชา และผู้สอนทำการประเมินกลยุทธ์

การสอนในแต่ละตัวชี้วัดผ่าน มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ทางหลักสูตรต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ทำการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยมีการประชุมเพื่อประเมินผลกลยุทธ์การเรียน

การสอนในทุกรายวิชาและจัดทำเป็น มคอ.7 ซึ่งมีการจัดทำในทุกปีการศึกษาเพื่อประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรจากการเรียนการสอน รวมทั้งการสำรวจข้อมูลป้อนกลับจากผู้เรียน

และผู้ใช้บัณฑิตผ่านแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์เพิ่มเติม นอกจากนั้นยังสามารถประเมินได้

จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ความเห็นชอบในรายงานการดำเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของ

การประเมนิผลการประกันคุณภาพภายใน 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินโดยใช้รายงาน มคอ.7 ของหลักสูตรในทุกปีการศึกษา และการประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ในแต่ละปี 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งหมดใน

ภาพรวมและในแต่ละวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชา ก็สามารถดำเนินการปรับปรุงรายวิชา

นั้นๆ ได้ทันที ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำตลอดเวลาที่พบปัญหา

สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทำทุก  ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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เอกสารภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 และหลกัสูตรปรบัปรุง 

 พ.ศ. 2565 

ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ภาคผนวก ง รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ภาคผนวก ช ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรูพ้ื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร์ องค์ความรูพ้ื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรูเ้ฉพาะทาง

วิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหก้ารรับรองปริญญา ประกาศนยีบัตร หรือ

วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 

ภาคผนวก ซ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 กับองค์

ความรูท้างวิศวกรรมศาสตร์ ตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

ภาคผนวก ฌ ผลลัพธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชัน้ปี 

ภาคผนวก ญ ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตร กับองค์ความรู้ทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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101 
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ภาคผนวก  ข  

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 

เกณฑ์

มาตรฐาน

ของ สกอ. 

*เกณฑ์

มาตรฐาน 

ของ มคอ.1 

พ.ศ.2553 

**ข้อบังคับ

สภาวิศวกร 

พ.ศ.2561 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า  

30หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

30 หน่วยกิต 

 30 30 

   1.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคบั    30 30 

   1.2 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลอืก    - - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  

72 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

84 หน่วยกิต 

 108 86 

   2.1  วิชาเฉพาะพืน้ฐาน  52 33 

    2.1.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 21 11 

2.1.2 กลุ่มวชิาพื้นฐานทางด้าน

วศิวกรรม 

ไม่นอ้ยกว่า 

72 หน่วยกิต 

31 22 

   2.2  วิชาเฉพาะด้าน 53 54 

2.2.1 กลุ่มวชิาบังคับทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

35 39 

2.2.2 กลุ่มวชิาบังคับเลอืกทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

6 6 

2.2.3 กลุ่มวชิาเลอืกทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

12 9 

  2.3 วิชาบังคับทางภาษา    3 - 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า   

6 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 

6 หน่วยกิต 

 6 6 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ   144 123 

 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร์  

พ.ศ.2553 

 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรอืวุฒิบัตร ในการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต                หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชวีิตประจำวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับชีวติประจำวัน 

English for Daily Life      

3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002201 พลเมืองใจอาสา                         

Citizen Mind by Citizenship 

3(3-2-5)                           001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิ

วิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                    

Multicultural Society                                         

3(3-2-5)                             002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital Life   

1(0-2-1)                           

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล             

Communication in Digital Society 

3(3-2-5)                            002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3)                             

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม  

Health and Environment 

Management                           

3(3-2-5) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(3-2-5)                            

004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ              

Art of Living 

3(3-2-5) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning          

3(3-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม  

Socialized Personality 

3(3-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

   003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม  

และชุมชน 

Health Environment and Community 

Management                                             

1(0-2-1) 

   003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

3(2-2-5) 

   003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะ                                         108 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ                                       87 หน่วยกิต 

วชิาเฉพาะพื้นฐาน                                        52 หน่วยกิต วชิาเฉพาะพื้นฐาน                                     33 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    

21 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    

11 หน่วยกิต 
 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus l 

3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 

Calculus l 

3(3-0-6) ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่ อง 

อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่า

เวคเตอร์ของจำนวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการ

อินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้

อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กำหนด เมทริกซ์และระบบ

สมการเชิงเส้น 

 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และ

การประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ เทคนิคการหา

ปรพิันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ เมทริกซ์และระบบสมการ

เชิงเส้น 

 

 Mathematical induction, limit, continuity, 

derivatives and integral of real-valued and vector-

valued functions of a real variable and their 

applications, techniques of integration, improper 

integrals, applications of derivative, indeterminate 

form, matrices and system of linear equations 

 Limit and continuity of functions, derivatives 

and their applications, integrals and their 

applications, techniques of integration, improper 

integrals, matrices and system of linear equations 

 

 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus ll 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น

เบื้องต้น ลำดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์

เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปรพิันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัด

เชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร 

  

 Vector algebra in three dimensions, 

introduction to line integrals, sequences and series 

of numbers, Taylor series expansions of elementary 

functions, numerical integral, polar coordinate 

system, calculus of real-valued functions of two 

variables 

  

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus lll 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ 

เส้ นตรง ระนาบ  และพื้ น ผิ ว  ในป ริภู มิ ส ามมิ ติ  

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการ

ประยุกต์ 

  

 Introduction to differential equations and their 

applications, lines, planes, and surfaces in three-

dimensional space, calculus of real-valued functions 

of several variables and its applications 
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สาระที่

ปรับปรุง 

242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) คงเดมิ 

      สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ

ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์  ปฏิกิ ริยาเคมี  ก๊ าซ  ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 

เคมีสิ่งแวดล้อม 

 สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออ

ดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์  ปฏิกิ ริยาเคมี  ก๊ าซ  ของแข็ ง ของเหลว 

สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์

เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ 

เคมีสิ่งแวดล้อม 

 Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, 

solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 

 Matter and measurement, atomic structure, 

periodic system, chemical bonding and molecular 

structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, 

solid, liquid, solutions, fundamental 

thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibrium, acids and bases, electrochemistry, 

nuclear chemistry, environmental chemistry 

 

244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics l 

4(3-3-8) 244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics l 

4(3-3-8) คงเดมิ 

 หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ

ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1 

มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรง

และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ

วงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและ

การชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชา

ฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและ

การสั่น เสียงและการไดยิ้น แสง สมบัติของแสง ระบบ

เลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบ

ก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ ของเทอร์โม

ไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเคร่ืองยนต์ความ

ร้อน 

 หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ

ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1 

มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามความโน้มถ่วง สมดุล

ของแรง และ กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่

แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัม

และการชน งาน พลังงาน และ กฎการอนุรักษ์ในวิชา

ฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและ

การสั่น เสียงและการไดยิ้น แสง สมบัติของแสง ระบบ

เลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบ

ก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฏทางอุณหพล

ศาสตร์ทั้งสี่ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเคร่ืองยนต์ความ

ร้อน 
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สาระที่

ปรับปรุง 

 Physical measurement units, scalar and vector 

quantities, motion under acceleration in 1 

dimension, motion under gravity field, force 

equilibrium and Newton’ s law of motion, circular 

motion and rigid-body mechanics, momentum and 

collision, work energy and conservation’  law in 

physics, properties of matter, fluid mechanics, 

wave and vibration, sound and hearing, light, 

properties of light, lens and vision, heat and 

temperature, ideal gas system, state equation and 

4 rules of thermodynamics, kinetic theory of gases 

and heat engines 

 Physical measurement units, scalar and vector 

quantities, motion under acceleration in 1 dimension, 

motion under gravity field, force equilibrium and 

Newton’s law of motions, circular motion and rigid-

body mechanics, momentum and collision, work 

energy and conservation’ law in physics, properties 

of matter, fluid mechanics, wave and vibration, 

sound and hearing, light, properties of light, lens 

and vision, heat and temperature, ideal gas system, 

state equation and 4 rules of thermodynamics, 

kinetic theory of gases and heat engines 

 

244102 ฟิสิกส์ 2 

Physics ll 

4(3-3-8)    ปิดรายวิชา 

 

 ไฟฟ้ าสถิ ต  ประจุ ไฟฟ้ าและแรงทางไฟฟ้ า 

เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนำแบบ

ต่างๆ  การหาสนามไฟฟา้จากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า 

ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและ

ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก

แ ล ะ แ ห ล่ งก ำ เนิ ด ส น าม แ ม่ เห ล็ ก  เ ว ก เต อ ร์

สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎ

ของบิโอ-ซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวนำ

แม่ เหล็กและกฎของฟาราเดย์  ความเหนี่ ยวนำ 

แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระสลับ 

RLC ทฤษฎีสัมพัทธภาพ  ฟิสิกส์ ยุคใหม่  ฟิสิกส์

ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

  

 Electrostatistic, charges and electrical force, 

vector of electrical field from charges on various 

conductors, electrical field from Gauss’ s law, 

potential, capacitance and dielectric materials, 

current and resistance, direct current circuits, 

magnet and source of magnetic field, vector of 

magnetic field from charge motions, Bio-Savart’ s 

law and Ampere’ s law, magnetic inductance and 

Faraday’ s law, inductance, source of alternative 

current, alternative current RLC circuits, relativity 

theory, modern physics, quantum physics, atomic 

physics and nuclear physics 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                         31 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม                        22 หน่วยกิต  

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

Computer Programming 

3(3-0-6) 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

Computer Programming 

3(3-0-6) คงเดมิ 

 แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ

เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงการเขียนโปรแกรมเพื่อ

ประยุกต์ใชใ้นการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 

 แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ

คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การ

เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงการเขียนโปรแกรมเพื่อ

ประยุกต์ใชใ้นการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม 

 Computer concepts, computer components, 

hardware and software interaction, electronic data 

processing concepts, program design and 

development methodology, high-level language 

programming, programming applications for solving 

engineering problems 

 Computer concepts, computer components, 

hardware and software interaction, electronic data 

processing concepts, program design and 

development methodology, high-level language 

programming, programming applications for solving 

engineering problems 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-2-5) ปรับหน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา  การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ 

การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิก

ทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อน

ยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วยและแผ่น

คลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบ

และการกำหนดรายละเอียด การเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

 การเขียนตัวอักษร การสเก็ตซ์ภาพด้วยมือ การ

เขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิกทอ

เรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม 

การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย การเขียน

ภาพประกอบและการกำหนดรายละเอียด การเขียน

แบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การขึ้นรูปด้วยรูปทรง

ตันและการประกอบชิน้ส่วน 

 Lettering; orthographic projection; orthographic 

drawing and pictorial drawings, dimensioning and 

tolerancing; sections, auxiliary views and 

development; freehand sketches, detail and 

assembly drawings; basic computer-aided drawing 

 Lettering, freehand sketches, orthographic 

drawing and pictorial drawings, dimensioning and 

tolerancing, sectional view, auxiliary views, detail 

and assembly drawings,  basic computer-aided 

drawing, solid modeling and assembly 

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

Engineering Mechanics l 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 ระบบแรงและผลลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง 

จุดเซนทรอยด์และแรงกระจาย ความเสียดทาน 

หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนต์

ความเฉื่อยของพื้นที่และมวล พลศาสตร์เบื้องต้น 

จลนพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุ

แข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม 
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ปรับปรุง 

 Force systems and resultant; Equilibrium; 

Structural analysis; Centroid and Distributed forces; 

Friction; Principle of virtual work and stability; Area 

and Mass moment of inertia; Introduction to 

dynamics, kinematics and kinetics of particles and 

rigid bodies, work and energy, Impulse and 

momentum 

  

   263101 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Statics 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

        ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุคง

รูป การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรงแผ่

กระจายบนคาน ความเสียดทาน งานเสมือนและ

เสถียรภาพ จุด เซ็นทรอยด์  โม เมนต์ความเฉื่อย 

พลศาสตร์เบือ้งต้น 

        Force systems and resultant; Equilibrium; 

Structural analysis; Centroid and Distributed forces; 

Friction; Principle of virtual work and stability; Area 

and Mass moment of inertia; Introduction to 

dynamics, kinematics and kinetics of particles and 

rigid bodies, work and energy, Impulse and 

momentum 

 

263211 กำลังวัสดุ 

Strength of Materials  

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์

ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา

ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ  แรงบิด 

แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้นใน

คาน การแอ่นของคาน ความเค้นรวม วงกลมของมอร์ 

เงื่อนไขการวิบัติ เสายาวและเสาสั้น น้ำหนักบรรทุก

วิกฤติ สูตรของออยเลอร์ การวบิัติของเสา 

  

 Forces, stresses, strains, stresses and strains 

relationship, Hooke’ s law, Poisson’ s ratio, thermal 

stresses, torsion, shear and bending moment 

diagrams in beams, stresses in beams, deflection of 

beams, combined stress, Mohr’ s circle, failure 

criterion, long and short column, critical loads, Euler 

formula, failure of column 
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263261 การสำรวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 263261 การสำรวจ 

Surveying 

3(2-3-6) ปรับ

คำอธิบาย

รายวิชา  หลักการงานสำรวจ เคร่ืองมือในงานสำรวจ งาน

ระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การ

วัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงาน

สำรวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  การปรับแก้

ข้อมูล งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การคำนวณมุมแบ

ร่ิงส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การสำรวจ

รังวัดแผนที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูง พื้นที่และ

ปรมิาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงานสำรวจพื้นฐาน 

 หลักการงานสำรวจ เคร่ืองมือในงานสำรวจ งาน

ระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การ

วัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงาน

สำรวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  การปรับแก้

ข้อมูล การคำนวณมุมแบร่ิงส์และแอทซิมัท งาน

วงรอบ ระบบพิกัด การสำรวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ 

เส้นชั้นความสูง พื้นที่และปริมาตร การเขียนแผนที่ 

ปฏิบัติงานสำรวจพื้นฐาน 

 Principle of surveying, survey instruments, 

leveling, principles and applications of theodolites, 

distance and direction measurements, errors in 

surveying, acceptable error, data correction, 

triangulation, bearings and azimuths calculation, 

traverse, coordinate systems, topographic 

surveying, contour line, area and volume, map 

plotting, basic field works 

 Principle of surveying, survey instruments, 

leveling, principles and applications of theodolites, 

distance and direction measurements, errors in 

surveying, acceptable error, data correction, 

bearings and azimuths calculation, traverse, 

coordinate systems, topographic surveying, contour 

line, area and volume, map plotting, basic field 

works 

   263271 ชลศาสตร์ 

Hydraulic 

3(3-0-6) รายวิชาใหม่ 

   คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ ความดัน

ชลศาสตร์ การเคลื่อนที่ของของไหล สมการการไหล

ต่อเนื่อง สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรงในการ

เคลื่อนที่ของของไหล แรงลอยตัวและเสถียรภาพการ

ลอยตั วในของไหล การวิ เคราะห์มิ ติและความ

คล้ายคลึงของการไหลของของไหล การไหลคงที่แบบ

ไม่ยุบในท่อ ทางน้ำเปิดเบื้องต้น พื้นฐานการไหลแบบ

ไม่คงที่ การวัดของไหลและเคร่ืองมือวัด 

   Fluid properties, fluid statics, hydraulic 

pressure, fluid flow, continuity equation, energy 

equation, momentum and forces in fluid flow, 

buoyancy, floatation and stability, dimensional and 

similitude analysis, steady incompressible flow in 

pipes, preliminary open channels, fundamental of 

unsteady flow, flow measurement and instruments 
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263272 กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การ

เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและ

แรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การ

วิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงตัวแบบ

ไม่ยุบในท่อ ทางน้ำเปิด การวัดของไหลและเคร่ืองมือ

วัด 

  

 Properties of fluid, fluid statics, fluid flow, energy 

equation, momentum and forces in fluid flow, 

continuity equation, dimensional and similitude 

analysis, steady incompressible flow in pipes, open 

channels, flow measurement and instruments 

  

264101 วัสดุวศิวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 

คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม

วัสดุที่สำคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์  

เซรามิกส์ และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและการ

ความเสียหายของวัสดุ 

  

 Study of relationship between structures, 

properties, production processes and application of 

main group of engineering materials i. e.  metals, 

polymers, ceramics and composites; mechanical 

properties and materials degradation 

  

   283101 เคมแีละชีววิทยาสำหรับวศิวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

Chemistry and Biology for 

Environmental Engineering 

4(3-3-8) รายวิชาใหม่ 

   สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานในปัจจุบัน 

ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ บทบาท

หน้าที่ของวิศวกรสิ่งแวดล้อม  ลักษณะและการ

วิเคราะห์ทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของน้ำ น้ำเสีย 

และอากาศ การเก็บและการรักษาตัวอย่าง ตัวชี้วัด

ทางชีววิทยา จลนศาสต ร์การเจ ริญ เติบ โตของ

จุลินทรีย์ ปัจจัยควบคุมในการบำบัดทางชีววิทยา การ

ประยุกต์ใช้เค ร่ืองมือชั้นสูงในการตรวจวิเคราะห์  

วิธีก ารตรวจสอบและก ารประยุกต์ ข้อมู ลท าง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
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   Current environmental and energy situation, 

impact on climate change,roles of environmental 

engineer, chemical, physical and biological 

characteristics and analysis of water, wastewater 

and air, sample collection and preservation, bio-

indicators, kinetic of biological growth, control 

parameters for biological treatment, application of 

advanced instrument for analysis, determination 

method and application of environmental 

engineering data 

283101 วศิวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 1(0-2-1)    ปิดรายวิชา 

Introduction to Environmental Engineering 

 การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่ งแวดล้อม สาเหตุ และผลกระทบจากปัญ หา

สิ่งแวดล้อม หลักการทางวิศวกรรมในการควบคุม

ปัญ หาสิ่ งแวดล้อม  บทบาทหน้ าที่ ขอ งวิศวกร

สิ่งแวดล้อม พื้นความรู้วิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต่อ

การศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิดพื้นฐาน

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในการบำบัดมลพิษ

สิ่งแวดล้อม 

  

 Changes in natural resources and environment, 

causes and impacts of environmental problem, 

principles of controlling environmental problems, 

roles of environmental engineering, basic sciences 

for environmental engineering, basic concept of 

physical chemical and biological in environmental 

pollution treatment 

  

283102 ชีววิทยาสำหรับวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(2-3-6)    ปิดรายวิชา 

Biology for Environmental Engineering 

 เซลล์และโครงสรา้ง หลักการของแบคทีเรียวิทยา 

วิธีการเก็บและตรวจวัดแบคทีเรียของน้ำและน้ำเสีย 

การควบคุมและการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 

กิจกรรมของเอนไซม์ ในการสร้างเสถียรภาพแก่

สารอินทรีย์ การย่อยสลายสารอินทรีย์ทางชีววิทยา 

แ น วคิ ด พื้ น ฐ าน ท างพ ลั ง งาน  ห่ ว ง โซ่ อ าห า ร 

ความสามารถในการผลิตและปัจจัยจำกัด แนวคิด

พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ตัวชี้วัดทางชีววิทยา พลวัต

ของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการบำบัดน้ำเสีย 

จลนศาสตร์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ปัจจัย

ควบคุมในการบำบัดทางชีววทิยา  
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 Cell and its structure, principles of bacteriology, 

methods of collection and bacteriological 

examination of water and wastewater, laboratory 

quality control and quality assurance, 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, bio indicators,  biota dynamics 

in wastewater treatment   environments kinetic of 

biological growth, control parameters for biological 

treatment 

  

283203 เคมสีำหรับวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(2-3-6)    ปิดรายวิชา 

 Chemistry for Environmental Engineering  

 ลักษณะและการวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพ 

ของน้ำ น้ำเสีย อากาศ มูลฝอยและดิน วิธีการ

ตรวจสอบและการประยุกต์ข้อมูลทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม การเก็บ และรักษา การประยุกต์ใช้

เคร่ืองมือชั้นสูงในการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมและ

ประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการ 

  

 Chemical and physical characteristics and 

analysis of water wastewater air, solid waste and 

soil, methods for determination and application of 

data to environmental engineering practice, sample 

collection and preservation, application of advanced 

analytical instruments in analysis, laboratory quality 

control and quality assurance 

  

283304 ปฏิบัตกิารหน่วยและกระบวนการ

ทางสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 283202 ปฏิบัตกิารหน่วยและกระบวนการ 

ทางสิ่งแวดล้อม 

Environmental Unit Operation and 

Processes 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

Environmental Unit Operation and Processes 

 พื้นฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการ

ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย 

การวิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตาม

กันและแบบกวนสมบูรณ์ การผสม การตกตะกอน 

การทำให้ลอย การกรอง การปรับให้เท่า การเติม

อากาศและการถ่ายเทมวล การปรับพีเอช การดูดติด

ผิว การแลกเปลี่ยนไอออน การฆ่าเชื้อโรค ไคเนติกส์

ของระบบชีวเคมี การทำแบบจำลองของถังปฏิกิริยา

ทางชีววิทยา อัตราส่วนสารอินทรีย์ต่อจุลชีพ อายุ

สลัดจ์ ดัชนีปรมิาตรสลัดจ์ 

 พื้นฐานของปฏิบัติการหน่วยและกระบวนการ

ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ ในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย 

การวิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกิริยาแบบไหลตาม

กันและแบบกวนสมบูรณ์ การผสม การตกตะกอน 

การทำให้ลอย การกรอง การปรับให้เท่า การเติม

อากาศและการถ่ายเทมวล การปรับพีเอช การดูดติด

ผิว การแลกเปลี่ยนไอออน การฆ่าเชื้อโรค ไคเนติกส์

ของระบบชีวเคมี การทำแบบจำลองของถังปฏิกิริยา

ทางชีววิทยา อัตราส่วนสารอินทรีย์ต่อจุลชีพ อายุ

สลัดจ์ ดัชนีปรมิาตรสลัดจ์ 
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 Fundamentals of physical, chemical, and 

biological unit operations and processes in water 

and wastewater treatment, process analysis, plug 

flow and completely stirred tank reactors, mixing, 

sedimentation, floatation, filtration, equalization, 

aeration and mass transfer, pH adjustment, 

adsorption, ion exchange, disinfection, kinetics of 

biochemical system, modeling of biological reactor, 

food to microorganism ratio, sludge retention time, 

sludge volume index 

 Fundamentals of physical, chemical, and 

biological unit operations and processes in water 

and wastewater treatment, process analysis, plug 

flow and completely stirred tank reactors, mixing, 

sedimentation, floatation, filtration, equalization, 

aeration and mass transfer, pH adjustment, 

adsorption, ion exchange, disinfection, kinetics of 

biochemical system, modeling of biological reactor, 

food to microorganism ratio, sludge retention time, 

sludge volume index 

 

วชิาเฉพาะด้าน                                            53 หน่วยกิต วชิาเฉพาะด้าน                                             54 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           35 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม            39 หน่วยกิต  

283231 การควบคุมเสียงรบกวนและการ

สั่นสะเทือน 

Noise and Vibration Control 

3(2-2-5) 283231 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 

Noise and Vibration Control 

3(2-2-5) ปรับชื่อวิชา

และคำอธบิาย

รายวิชา 

 หลักการของคลื่นเสียง การใช้เคร่ืองมือ การวัด

ระดับเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือน ผลกระทบ

ของเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบ การควบคุมเสียง

รบกวน การใช้วัสดุเก็บเสียงและเคร่ืองป้องกันเสียง 

การควบคุมการสั่นสะเทือน 

 หลักการของคลื่นเสียง เคร่ืองมือตรวจวัดระดับ

เสียงและความสั่นสะเทือน ผลกระทบของเสียงและ

ความสั่นสะเทือนต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การควบคุมเสียง แผนที่เสียง 

การใช้วัสดุ เก็บเสียงและเคร่ืองป้องกันเสียง การ

ตรวจวัดในชุมชน และอุตสาหกรรม 

 Principles of sound waves, instrumentation, 

noise and vibration measurement, impact of noise 

and vibration on human health and environment, 

laws and regulations, noise control, use of acoustic 

materials and barriers, vibration control 

 Principles of sound waves, instrumentation of 

noise and vibration, impact of noise and vibration on 

human health and environment, related laws and 

regulations, noise contour map, noise control, use of 

acoustic materials and barriers, field measurement 

of community and industry 

283311 การสุขาภิบาลอาคาร 

Building Sanitation 

3(2-2-5) 283211 การสุขาภิบาลอาคาร 

Building Sanitation 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา

และคำอธบิาย

รายวิชา  พื้นฐานการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและ

ระเบียบ ระบบท่อประปา ระบบท่อน้ำร้อน ระบบท่อ

ระบายน้ำโสโครก น้ำเสีย และอากาศ ระบบป้องกัน

อัคคีภัย ระบบระบายน้ำฝน ระบบบำบัดน้ำเสีย และ

การจัดการมูลฝอยสำหรับอาคาร 

 การสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและระเบียบ 

ระบบท่อประปา การเพิ่มความดันในระบบท่อ ระบบ

ท่อน้ำร้อน ระบบระบายน้ำโสโครกน้ำเสียและอากาศ 

ระบบระบายน้ำฝน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบบำบัด

น้ำเสียและการจัดการมูลฝอยสำหรับอาคาร 

 Fundamentals of building sanitation, laws and 

regulations, cold water supply system, hot water 

supply system, soil, waste and vent pipe systems, 

fire protection system, site drainage, wastewater 

treatment and solid waste management for 

individual building 

 Building sanitation, laws and regulations, cold 

water supply system, pressurization, hot water 

supply system, soil waste and vent drainage 

system, storm water drainage system, fire 

protection system, wastewater treatment and solid 

waste management for building 
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283312 วศิวกรรมและการออกแบบระบบ

ประปา 

3(2-2-5) 283313 วศิวกรรมและการออกแบบระบบ

ประปา 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา  Water Supply Engineering and design  Water Supply Engineering and design 

 แหล่งน้ำดิบ การประมาณความต้องการน้ำ 

คุณ ภ าพ แล ะม าตรฐานน้ ำดิ บ แล ะน้ ำป ระป า 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การออกแบบและ

การดำเนินการระบบประปา การเติมอากาศ  โคแอก

กูเลชันและฟล็อกคูเลชัน ถังกวนเร็วและกวนช้า ถัง

ตกตะกอน ถั งกรอง ถั งฆ่ าเชื้อ โรค  การไล่ก๊ าซ  

เมมเบรน การออกแบบสถานีสูบน้ำ การออกแบบ

ระบบจ่ายน้ำ 

 แหล่ งน้ ำดิบและคุณ ภาพน้ำดิบ  มาตรฐาน

น้ำประปา กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำขั้นพื้นฐาน 

การออกแบบสถานีสูบน้ำ การออกแบบและการ

ดำเนินการ การกวนเร็วและกวนช้า การตกตะกอน 

การกรอง การฆ่าเชื้อโรค และการออกแบบระบบส่ง

จ่ายน้ำ 

 

 Sources of raw water, water demand 

estimation, raw water quality and water supply 

standards, water treatment processes, design and 

operation, aeration, coagulation and flocculation, 

rapid and slow mixing unit, sedimentation unit, 

filtration unit, disinfection unit, gas stripping, 

membrane, design of pumping station, design of 

distribution system 

 Sources and quality of raw water, water 

supply standards, conventional water treatment 

processes, design of pumping station, design and 

operation of coagulation and flocculation, 

sedimentation, filtration, disinfection, and design of 

water distribution system 

 

283313 วศิวกรรมและการออกแบบระบบ

บำบัดน้ำเสยี 

3(2-2-5) 283312 วศิวกรรมและการออกแบบระบบ

บำบัดน้ำเสยี  

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา Wastewater Treatment Engineering and 

Design 

Wastewater Treatment Engineering and 

Design 

 ลักษณะของน้ำเสีย การวัดอัตราไหลของน้ำเสีย 

จุดประสงค์ในการบำบัดน้ำเสียและมาตรฐานน้ำทิ้ง 

กระบวนการและการออกแบบขั้นต้นของการบำบัด

ทางกายภาพ เคมี  ชีวภาพ การบำบัดและกำจัด

ตะกอน ระบบบึงประดิษฐ์ การกำจัดธาตุอาหารทาง

ชีวภาพ การออกแบบท่อระบายแบบรวมและแบบแยก 

ปั๊มและสถานีสูบน้ำ การออกแบบอุปกรณ์สำหรับ

บำบัดน้ำเสีย การดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสีย 

 ลักษณะของน้ำเสีย มาตรฐานน้ำทิ้ง กระบวนการ

บำบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เทคโนโลยีในการ

บำบัดน้ำเสีย การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย: ระบบ

บำบัดแบบเติมอากาศ ระบบบำบัดแบบไร้อากาศ และ

ระบบบำบัดตะกอน การกำจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ 

การดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสีย การพิจารณาการใช้

แ ล ะก ารผลิ ต พ ลั ง งาน ใน ระบ บ บ ำบั ด น้ ำ เสี ย 

ความสัมพันธ์ของการบำบัดน้ำเสียกับการปลดปล่อย

คาร์บอน 
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ปรับปรุง 

 Wastewater characteristics, wastewater flow 

rate measurement, wastewater treatment 

objectives and effluent standards, processes and 

basic design of physical chemical and biological 

treatment, sludge treatment and disposal, 

constructed wetland systems, biological nutrient 

removal, design of combined and separated sewer, 

pump and pumping stations, operation of 

wastewater treatment system 

 Wastewater characteristics, effluent standards, 

physical chemical and biological treatment 

processes, wastewater treatment technology, 

wastewater treatment system design; aerobic 

treatment systems; anaerobic treatment systems 

and sludges treatment systems, biological nutrient 

removal, operation of wastewater treatment 

systems, energy consideration in wastewater 

management, relationship of wastewater treatment 

to carbon emission 

 

283321 วศิวกรรมและการจัดการมูลฝอย 3(2-2-5) 283221 วศิวกรรมและการจัดการมูลฝอย 3(2-2-5) ปรบัรหัสวิชา

และคำอธบิาย

รายวิชา 
Solid Waste Engineering and Management Solid Waste Engineering and Management 

 แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ ปรมิาณ และลักษณะ

สมบัติของมูลฝอยชุมชน การจัดการที่แหล่งกำเนิด 

การเก็ บ รวบ รวม  ก ารขนถ่ ายแล ะขนส่ ง  ก าร

ดำเนินการและการแปรรูป การฝังกลบแบบถูกหลัก

สุขาภิบาล การจัดการมูลฝอยแบบบูรณ าการ 

กฎหมายและมาตรฐานในการจัดการมูลฝอยชุมชน 

 แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ ปรมิาณ และลักษณะ

สมบัติของมูลฝอยชุมชน กฎหมายและมาตรฐานใน

การจัดการมูลฝอยชุมชน การจัดการที่แหล่งกำเนิด 

การเก็บรวบรวม การขนถ่ายและขนส่ง การดำเนินการ

และการแปรรูป เทคโนโลยีการแปรรูปมูลฝอยเป็น

พลังงาน การฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล การ

จัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ กรณีศกึษาการประเมิน

คาร์บอนเครดิตสำหรับโครงการประเภทการจัดการ

มูลฝอย 

 Generation source, composition, quantities and 

characteristics of municipal solid wastes, handling 

at source, collection, transfer and transport, 

processing and transformation, sanitary landfill, 

integrated solid waste management, regulations 

and standards of municipal solid waste 

management 

 Generation source, composition, quantities and 

characteristics of municipal solid wastes, regulations and 

standards of municipal solid waste management, 

handling at source, collection, transfer and transport, 

processing and transformation, waste-to-energy 

technologies, sanitary landfill, integrated solid waste 

management, case study of carbon credit assessment 

for solid waste management project 

283322 การจัดการของเสียอันตราย 

Hazardous Waste Management 

3(3-0-6) 283322 วศิวกรรมการควบคุมของเสยีอันตราย 3(3-0-6) ปรับชื่อวิชา

และคำอธบิาย

รายวิชา 
Hazardous Waste Engineering Control 

 ประเภท และลักษณะของเสียอันตราย กฎหมาย

และพระราชบัญ ญั ติสิ่ งแวดล้อม ความเป็นพิษ  

การเคลื่อนที่และการคงอยู่ของสารปนเปื้อน การ

ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและ

การขนส่ง กระบวนการบำบัด และกำจัดทางเคมีและ

ชีวภาพ การเผา การปรับเสถียรและการทำก้อนแข็ง  

การกำจัดบนดินและการฟืน้ฟูสภาพพืน้ที่ปนเปือ้น 

 ประเภท และลักษณะของเสียอันตราย กฎหมาย

และพระราชบัญ ญั ติสิ่ งแวดล้อม  ความ เป็นพิ ษ  

การเคลื่อนที่และการคงอยู่ของสารปนเปื้อน การ

ประเมินความเสี่ยงและการจัดการ การจัดเก็บและ

การขนส่ง กระบวนการบำบัด และกำจัดทางเคมีและ

ชีวภาพ การเผา การปรับเสถียรและการทำก้อนแข็ง  

การกำจัดบนดินและการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ปนเปื้อน 

การเปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงาน 
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ปรับปรุง 

 Types and characteristics of hazardous waste, 

laws and environmental legislations, toxicity, fate 

and transport of contaminants, risk assessment and 

management, handling and transportation, chemical 

and biological treatment and disposal processes, 

incineration, stabilization and solidification, land 

disposal and site remediation 

 Types and characteristics of hazardous waste, 

laws and environmental legislations, toxicity, fate 

and transport of contaminants, risk assessment and 

management, handling and transportation, chemical 

and biological treatment and disposal processes, 

incineration, stabilization and solidification, land 

disposal and site remediation, waste to energy 

 

283332 การควบคุมมลพิษอากาศ 

Air Pollution Control 

3(2-2-5) 283232 การควบคุมมลพิษอากาศและการ

ออกแบบ 

Air Pollution Control and Design 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

ชื่อวิชา และ

คำอธิบาย

รายวิชา  ชนิดของสารมลพิษอากาศและแหล่งกำเนิด 

ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อุตุนิยมวิทยา

มลพิษอากาศ แบบจำลองคุณภาพอากาศ หลักการ

ของการควบคุมสารมลพิษที่ เป็นอนุภาคและก๊าซ 

วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ การจัดการ

คุณภาพอากาศ กฎหมายและมาตรฐานในการ

ควบคุมมลพิษอากาศ 

 ชนิดของสารมลพิษอากาศ ก๊าซเรือนกระจกและ

แหล่งกำเนิด ผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

วิธีการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ การจัดการ

คุณภาพอากาศ กฎหมายและมาตรฐานในการควบคุม

มลพิษอากาศ อุตุนิยมวิทยามลพิษอากาศ แบบจำลอง

คุณภาพอากาศ หลักการและการออกแบบหน่วย

ควบคุมมลพิษอากาศสำหรับฝุ่นและก๊าซจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 

 Types of air pollutants and sources, effects on 

health and environment, air pollution meteorology, 

air quality models, principles of particulate and 

gaseous pollutant control, sampling and analysis 

methods, air quality management, air pollution 

control regulations and standards 

 Types of air pollutants, greenhouse gasses and 

sources, effects on health and environment, 

sampling and analysis methods, air quality 

management, air pollution control regulations and 

standards, air pollution meteorology, air quality 

models, principles and design of air pollution control 

units for particulate and gases for industry   

283341 ระบ บ ก ารจั ด ก ารสิ่ งแ วด ล้ อ ม 

และพลังงาน 

4(4-0-8) 283343 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

และพลังงาน 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

และคำอธบิาย

รายวิชา 
Environmental and Energy Management System Environmental and Energy Management System 

 หลักการจัดการสิ่ งแวดล้อม นโยบายและ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม การจัดผังเมือง การดำเนินการ

และเศรษฐศาสตร์ในการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 

การป้องกันมลพิษและเทคโนโล ยีสะอาด การ

ป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ สิ่ ง แ วด ล้ อม  ก ารจั ด ก าร

สิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิต การวิเคราะห์การไหล

ของสารเพื่อการจัดการทรัพยากรและของเสียอย่าง

ย่ั ง ยื น  ก า ร ท ำ ส ม ดุ ล ม ว ล แ ล ะ พ ลั ง ง า น ใน

ภาคอุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน 

 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมาย

สิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  

(ISO 14001) การป้องกันมลพิษและเทคโนโลยีสะอาด การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม

ตลอดวัฎจักรชีวิต การวิเคราะห์การไหลของสารเพื่อการ

จัดการทรัพยากรและของเสียอย่างย่ังยืน การทำสมดุล

มวลและพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ระบบการจัด

การพลังงาน มาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (ISO 

50001) พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการเปลี่ยนของเสีย

ให้เป็นพลังงาน การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์

โครงการด้านพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และการประเมินคาร์บอนเครดิตในอุตสาหกรรม 
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ปรับปรุง 

 Principle of environmental management, 

environmental law and policy, urban planning, 

enforcement and economic aspects of environmental 

control, standard of environmental management system 

(ISO14001), pollution prevention and cleaner technology, 

Environmental Impact Assessment ( EIA) , life cycle 

environmental management, Material Flow Analysis 

(MFA) for sustainable resource and waste management, 

mass and energy balance in industry, energy 

management system 

 Principle of environmental management, 

environmental law and policy, standard of environmental 

management system (ISO 14001), pollution prevention 

and cleaner technology, environmental impact 

assessment, life cycle environmental management, 

material flow analysis for sustainable resource and waste 

management, mass and energy balance in industry, 

energy management system, standard of energy 

management system (ISO 50001), clean energy and 

waste-to-energy technology, cost-benefit analysis for 

energy project, industrial greenhouse gas emission 

reduction and carbon credit evaluation 

 

283342 การจัดการความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรม  

Industrial Safety Management 

3 (3-0-6) 283241 การจัดการความปลอดภัยใน

อุตสาหกรรม  

Industrial Safety Management 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

 ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและความ

จำเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนเพื่อ

ความปลอดภัย การวางแผนผังโรงงานเพื่อความ

ปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรและ

แผนการบำรุงรักษาเค ร่ืองจักร การป้องกันและ

ควบคุมเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม 

การจัดการและประเมินความเสียงในอุตสาหกรรม 

การอบรมเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 

 ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรมและความ

จ ำ เป็ น ข อ งก า รป้ อ งกั น อุ บั ติ เห ตุ  ม าต รฐ าน

อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัย การวางแผนเพื่อ

ความปลอดภัย การวางแผนผังโรงงานเพื่อความ

ปลอดภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเคร่ืองจักรและ

แผนการบำรุงรักษาเค ร่ืองจักร การป้องกันและ

ควบคุมเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลในอุตสาหกรรม 

การจัดการและประเมินความเสียงในอุตสาหกรรม 

การอบรมเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 

 Nature of accident in industry and need of 

accident prevention, safety planning such as plant 

layout for safety, machine guarding and 

maintenance and personal safety prevention and 

control in industry; industrial safety management 

and risk assessment, safety training, accident 

analysis 

 Nature of accident in industry and need of 

accident prevention, industrial safety regulation, 

safety planning such as plant layout for safety, 

machine guarding and maintenance and personal 

safety prevention and control in industry; industrial 

safety management and risk assessment, safety 

training, accident analysis 

283443 การออกแบบระบบทางวศิวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)    ปรับกลุ่มวิชา

จากวิชาเอก

บังคับเป็น

วิชาเอกเลือก  

ปรับรหัสวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

Design of Environmental Engineering System  

 โครงสร้างสำหรับระบบบำบัดของเสีย ระบบ

ไฟฟ้าในการบำบัดของเสีย อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกล

ในการบำบัดของเสีย วิชาการเคร่ืองมือ ข้อกำหนด

และรายละเอียดของงานออกแบบระบบบำบัดของเสีย 

การประมาณราคา 
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ปรับปรุง 

 Structure and electrical system in waste 

treatment, equipment and mechanical machine in 

waste treatment, instrumentation, regulations and 

details of system design, cost estimation 

   

283381 กฎหมายและจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม 

Environmental Law and Ethic 

3(3-0-6) 283342 กฎหมายและจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม 

Environmental Law and Ethic 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา  องกรค์ด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับ

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

พ ระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เส ริม แ ล ะ รัก ษ าคุ ณ ภ าพ

สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติ

โ ร ง ง า น  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ต ร า ย 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข การนำไปใช้และการ

บังคับใช้ ข้อบังคับและกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ระหว่างประเทศ สิทธิ จรรยาบรรณและคุณธรรมของ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

 องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับ

ด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติโรงงาน 

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข กฎหมายเกี่ยวพลังงาน ข้อบังคับและ

นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศ การนำไปใช้และการบังคับใช้ ข้อบังคับและ

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สิทธิ 

จรรยาบรรณและคุณธรรมของวิศวกรสิ่งแวดล้อม 

 Related environmental organization, 

environmental laws and regulations, related 

environmental standards, Enhancement and 

Conservation of the National Environmental Quality 

Acts, Engineering Acts, Factory Acts, Hazard 

Substances, Public Health Acts, implementation and 

enforcement, international laws and regulations on 

environment, right ethics and morality of 

environmental engineers 

 Related environmental organization, 

environmental laws and regulations, related 

environmental standards, Enhancement and 

Conservation of the National Environmental Quality 

Acts, Engineering Acts, Factory Acts, Hazard 

Substances, Public Health Acts, law related to 

energy, regulations and policies on national 

greenhouse gas emission reduction. implementation 

and enforcement, international laws and regulations 

on environment, right ethics and morality of 

environmental engineers 

   283445 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental Impact 

Assessment 

3(2-2-5) ปรับกลุ่มวิชา

จากวิชาเอก

เลือกเป็น

วิชาเอกบังคับ 

และปรับรหัส

วิชาและ

คำอธิบาย

รายวิชา 

   หลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง การประเมินผล

กระทบทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพ

ชีวิต การมีส่วนร่วมของชุมชน มาตรการป้องกันแก้ไข

และลดผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ การ

จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

กรณีศึกษา 
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   Principal of environmental impact assessment, 

related law and regulation, assessment of physical 

resources, biological resources, human use values 

and quality of life, public participation, mitigation 

measures, monitoring plan, environmental impact 

assessment reporting, case studies 

   283446 นวัตกรรมและความเป็น

ผู้ประกอบการด้านพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 

Energy and Environment Innovation 

and Entrepreneurship 

3(2-2-5) รายวิชาใหม่ 

   เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความ

ย่ังยืน  เทคโน โล ยี เพื่ อการจั ดการมลภาวะทาง

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและ

พลังงานสะอาด การประเมินคาร์บอนเครดิตตาม

กรอบกลไกตลาดคาร์บอน พื้นฐานระบบนวัตกรรม 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

การพั ฒ นานวัตกรรมกั บการป รับ เป ลี่ ยนท าง

เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทรัพย์สิน

ทางปัญญาของธุรกิจเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรม

เพื่อการใชง้านในเชิงพาณิชย์ 

   Environmentally friendly and sustainable 

technology, technology for environmental pollution 

management, renewable and clean energy 

technology, the carbon credit evaluation for carbon 

trading scheme, the principles of Innovation system, 

creating innovation for energy and environment 

purposes, innovation development related with 

technology transformation and climate change, the 

intellectual property of technological-based business 

technology, innovative development for commercial 

utilization 

283491 สัมมนา 

Seminar 

1(0-3-2)    ปิดรายวิชา 

 ก า รสื บ ค้ น ง าน วิ จั ย ท า งด้ า น วิ ศ ว ก รร ม

สิ่งแวดล้อม การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

และอภิปราย เทคนิคการนำเสนอผลงาน 

  

 Searching of research article in environmental 

engineering, collection data, data analysis and 

discussion, presentation technique 
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   283482 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 

3(2-3-6) รายวิชาใหม่ 

   ระเบียบวิธีการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย

ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเขียนโครงร่างการวิจัย

เป็ น ไทยและภาษาอั งกฤษ  การสืบค้ น เอกสาร

ภาษาอังกฤษ สมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การ

แปรผลและสรุปผลข้อมูล  เทคนิคการนำเสนอ

ผลงานวิจั ยและการเขียนรายงานการวิจั ย เป็ น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   Research methodology, research problem in 

environmental engineering, proposal writing in Thai 

and English, searching of English article, research 

hypothesis, data collection, using on statistic for 

data analysis, data interpretation and conclusion, 

presentation and report writing technique in Thai 

and English 

กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      6 หน่วยกิต 

*เลือกเรียน 1 วชิา                          

กลุ่มวิชาบังคับเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      6 หน่วยกิต 

*เลือกเรียน 1 วชิา                          

 

283492 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 283491 การศึกษาอิสระ  

Independent Study  

6 หน่วยกิต ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา  การศึ กษาหั วข้อที่ น่ าสน ใจทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมภายใตก้ารดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การ

ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปราย 

การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

การนำเสนอ และการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 การศึ กษ าหั วข้อที่ น่ าส น ใจท างวิศ วก รรม

สิ่งแวดล้อมภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา การ

ค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และอภิปราย 

การประยุกต์ใช้สถิติสำหรับงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

การนำเสนอ และการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 Study on interesting tropic in environmental 

engineering under supervisor instruction, studying, 

collecting data, analyzing and discussion, applying 

of statistics for environmental engineering work, 

presentation and preparation of final report 

 Study on interesting tropic in environmental 

engineering under supervisor instruction, searching 

data from Thai and international research articles, 

data collecting, analyzing and discussion, statistics 

application for an environmental engineering work, 

presentation of the study results in Thai and English, 

the final report preparation in correct Thai and 

English language 

283493 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 283492 สหกิจศึกษา 

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา  การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์  องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการณ์ องค์กรภาครัฐ

หรือเอกชน 
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 Working, learning, gaining experience, 

improving working skills in environment as an 

apprentice in private or government sectors 

 Working, learning, experience gaining and 

improving working skills in environment engineering 

work as an apprentice in private or government 

sectors, searching information for working from Thai 

and English media, the performance report 

preparation and presentation in correct Thai and 

English language 

กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา                                  3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบังคับทางภาษา                            - 

146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 ภาษาอังกฤษในบริบทที่ เฉพาะเจาะจงเน้นใช้

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและ

ประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ที่นิสิตกำลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ

คำศัพท์ 

  

 English in more specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skillwith 

additions of various speaking and writing topics 

  

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม            12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม              9 หน่วยกิต  

283314 การออกแบบระบบระบายน้ำเสีย 

Design of Sewerage 

3(2-2-5) 283314 การออกแบบระบบระบายน้ำเสีย 

Design of Sewerage 

3(2-2-5) คงเดมิ 

 ชลศาสตร์การไหลในระบบท่อระบายน้ำเสีย การ

ประมาณอัตราการไหล การออกแบบระบบท่อ

ร วบ รว ม น้ ำ เสี ย แ ล ะ ระบ บ ท่ อ ร ะบ าย น้ ำ ฝ น 

องค์ประกอบของระบบระบาย การออกแบบสถานีสูบ

น้ำ 

 ความสำคัญของการระบายน้ำ กฎหมายและ

ข้อกำหนด ชลศาสตร์การไหลในระบบท่อระบายน้ำ

เสีย การประมาณและวัดอัตราการไหล การออกแบบ

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบท่อระบายน้ำฝน 

องค์ประกอบของระบบระบาย เคร่ืองสูบน้ำ การ

ออกแบบสถานีสูบน้ำ และการบำรุงรักษาระบบระบาย

น้ำ 

 Hydraulics in sewerage systems, estimation of 

water flow quantity, design of wastewater 

collection and storm water drainage systems, 

components of drainage systems, design of 

pumping station 

 Important of sewerage systems, laws and 

regulations, hydraulics in sewerage systems, flow 

estimation and measurement, design of wastewater 

collection and storm water drainage systems, 

components of drainage systems, pump, design of 

pumping station and maintenance of sewerage 

system 
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283323 การลดของเสยีและเทคโนโลยีการ

นำกลับมาใช้ใหม่  

3(3-0-6) 283323 การลดของเสยีและเทคโนโลยีการ

นำกลับมาใช้ใหม่ 

3(2-2-5) ปรับจำนวน

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 
Waste Minimization and Recycling Technologies Waste Minimization and Recycling Technologies 

 การพัฒนาที่ย่ังยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษจาก

การลดการเกิดของเสียที่แหล่งกำเนิด เทคนิคการลด

การเกิดของเสียโดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการนำของเสียกลับมา

ใช้ใหม่ กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมิน

สิ่งแวดล้อม การประเมินผลงานสิ่งแวดล้อม และการ

วิ เคราะห์ วัฏจักรชีวิต  หลักการขั้นพื้ นฐานของ

เทคโนโลยีรีไซเคิล วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 

กระบวนการนำกลับมาใชใ้หม่ และผลกระทบ 

 บทนำแหล่งกำเนิดของเสียและการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการจัดการของเสีย การพัฒนาที่

ย่ังยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษจากการลดการเกิดของ

เสียที่แหล่งกำเนิด เทคนิคการลดการเกิดของเสียโดย

มุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตและการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ กลยุทธ์ในการ

ลดการเกิดของเสี ยที่ รวมถึ งระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินสิ่ งแวดล้อม การ

ประเมินผลงานสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์วัฏจักร

ชีวิต หลักการขั้นพื้นฐานเทคโนโลยี การรีไซเคิลและ

นำกลับคืนวัสดุ  การผลิตพลั งงานจากของเสี ย 

นวัตกรรมและการใชป้ระโยชน์จากการจัดการของเสีย 

 Introduction of sustainable development aims 

at pollution prevention through source reduction, 

waste minimization techniques focus on inventory 

management, production process modification and 

recovery, waste minimization strategies include 

environmental management system, environmental 

auditing, environmental performance evaluation and 

life cycle analysis, fundamental concepts of 

recycling technology, recyclable materials, recycling 

processes and their impact 

 Introduction of source of waste and 

greenhouse gas emission from waste maangement, 

sustainable development aims at pollution 

prevention through source reduction, waste 

minimization techniques focus on inventory 

management, production process modification and 

recovery, waste minimization strategies include 

environmental management system, environmental 

auditing, environmental performance evaluation and 

life cycle analysis, fundamental concepts of 

recycling and recovery technology, waste to 

energy,  innovation and utilization in waste 

management 

283415 การควบคุมมลพิษน้ำจาก

อุตสาหกรรม 

Industrial Water Pollution Control 

3(3-0-6) 283315 การควบคุมมลพิษน้ำจาก

อุตสาหกรรม 

Industrial Water Pollution Control 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา 

 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก ลักษณะ

ของน้ำเสีย การลดปริมาณน้ำเสียและเทคโนโลยี

ส ะอ าด  เท ค โน โล ยี ใน ก า รบ ำบั ด น้ ำ เสี ย จ าก

อุตสาหกรรม กฎหมายและระเบียบ 

 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมหลัก ลักษณะ

ของน้ำเสีย การลดปริมาณน้ำเสียและเทคโนโลยี

ส ะอ าด  เท ค โน โล ยี ใน ก า รบ ำบั ด น้ ำ เสี ย จ าก

อุตสาหกรรม กฎหมายและระเบียบ เทคโนโลยีการ

บำบัดน้ำเสียและผลิตพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบการ

จัดการน้ำเสีย 
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 Production processes of major industries,142 

wastewater characteristics, wastewater minimization and 

clean technology, technology for industrial wastewater 

treatment, laws and regulations 

 Production processes of major industries, wastewater 

characteristics, wastewater minimization and clean 

technology, technology for industrial wastewater 

treatment, laws and regulations, Technology for treating 

wastewater and energy production in industrial plants, 

greenhouse gas emission reduction in wastewater 

management 

283416 ระบบวิศวกรรมการบำบัดแบบ

ธรรมชาติ 

3(2-2-5) 283316 ระบบวิศวกรรมการบำบัดแบบ

ธรรมชาติ 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา  Natural Treatment Engineering System  Natural Treatment Engineering System 

 การฟื้นฟูชีวสภาพ การฟื้นฟูด้วยพืช  การเลือก

พื้นที่สำหรับระบบบำบัดบนดิน การนำธาตุอาหาร

กลับมาใช้ใหม่  ประเภทและการดำเนินการระบบ

วิศวกรรมการบำบัดแบบธรรมชาติ การบำบัดโดยดิน 

ระบบบ่อ ระบบบึงประดิษฐ์ 

 เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียที่ใช้พลังงานต่ำ 

การฟื้นฟูชีวสภาพ การบำบัดโดยดิน ระบบบ่อ ระบบ

บึงประดิษฐ์ การออกแบบและการดำเนินการระบบ

วิศวกรรมการบำบัดแบบธรรมชาติ การเลือกพื้นที่

สำหรับระบบบำบัดแบบธรรมชาติ การคืนธาตุอาหาร

และนำกลับมาใช้ใหม่ ผลกระทบของระบบบำบัดแบบ

ธรรมชาติต่อภาวะโลกรอ้น 

 Bioremediation, phytoremediation, site 

selection for land application systems, nutrient 

recycle, operations and design of natural treatment 

engineering systems, land treatment, pond 

systems, constructed wetland systems 

 Low energy consumption wastewater 

treatment technology, Bioremediation, land 

treatment, pond systems, constructed wetland 

systems, design and operation of natural treatment 

engineering systems, site selection for natural 

treatment systems, nutrient recovery andreuse, 

effect of natural treatment systems on global 

warming 

283433 การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ  

Climate Change 

3 (3-0-6) 283333 การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ  

Climate Change 

3 (3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา  ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจาก

อดีตถึงอนาคต ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อน

และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก 

แหล่งกำเนิดและแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก 

ความ รู้เบื้ องต้นของผลกระทบ ความอ่อนไห ว 

มาตรการลด และ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหา

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภัยพิบัติ การป้องกันภัย

พิบัติและเคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง 

 ภูมิอากาศและหลักการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ภาวะโลกร้อน สาเหตุของภาวะโลกร้อนและการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ก๊าซเรือนกระจก แหล่งกำเนิด

และแหล่งรับของก๊าซเรือนกระจก ความรูเ้บือ้งต้นของ

ผลกระทบ ความอ่อนไหว มาตรการลด และ การ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นโยบายที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ คาร์บอนเครดิต ภัยพิบัติ การป้องกันภัย

พบิัติและเคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

 Climate system, climate change from the past 

to the future, climate and principles of climate 

change, global warming, causes of the global 

warming and climate change, greenhouse gases 

and their sources and sinks, introduction to impacts, 

vulnerability, mitigation and adaptation related to 

climate change, the policy related to managing 

climate change problem, disaster, prevention of 

disaster and related management tool 

 Climate and principles of climate change, 

global warming, causes of the global warming and 

climate change, greenhouse gases and their 

sources and sinks, introduction to impacts, 

vulnerability, mitigation and adaptation related to 

climate change, the policy related to managing 

climate change problem, carbon credit, disaster, 

prevention of disaster and related management tool 

 

283432 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษ

อากาศ 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

 Design of Air Pollution Control System   

 แนวคิดการควบคุมทางวิศวกรรมมลพิษอากาศ 

สารมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม หลักการและการ

ออกแบบหน่วยควบคุมมลพิษอากาศสำหรับฝุ่นและ

ก๊าซจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงห้องตกตะกอน 

เตาเผาอุณหภูมิสูง ไซโคลน เคร่ืองจับอนุภาคด้วย

ไฟฟา้สถิต ผ้าใยกรอง เคร่ืองพ่นจับแบบเปียก การดูด

ซับ การดูดกลืน ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม 

การควบคุมดูแลและการบำรุงรักษา การป้องกัน

มลพิษอากาศ 

  

 Air pollution engineering control concepts, air 

pollutants from industries, principles and design of 

air pollution control units for particulate and gases 

for industry, including gravity settling chambers, 

incinerators, cyclones, electrostatic precipitators, 

fabric filters, wet scrubbers, adsorption, absorption, 

ventilation system design for industry, operation 

and maintenance, air pollution prevention 

  

   283344 การออกแบบระบบทางวศิวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) ปรับกลุ่มวิชา

จากวิชาเอก

บังคับเป็น

วชิาเอกเลือก  

ปรับรหัสวิชา 

หน่วยกิต และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

    Design of Environmental Engineering System 

    โครงสร้างสำหรับระบบบำบัดของเสีย ระบบ

ไฟฟ้าในการบำบัดของเสีย อุปกรณ์และเคร่ืองจักรกล

ในการบำบัดของเสีย วิชาการเคร่ืองมือ ข้อกำหนด

และรายละเอียดของงานออกแบบระบบบำบัดของเสีย 

การประมาณราคา เทคโนโลยปีระหยัดพลังงานภายใน

อาคาร 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

    Structure and electrical system in waste treatment, 

equipment and mechanical machine in waste 

treatment, instrumentation, regulations and details 

of system design, cost estimation, indoor energy-

saving technology 

283444 การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental Impact 

Assessment 

3(2-2-5)    ปรับกลุ่มวิชา

จากวิชาเอก

เลือกเป็น

วิชาเอกบังคับ 

และปรับรหัส

วิชาและ

คำอธิบาย

รายวิชา 

 แนวคิดและหลักการการประเมินผลกระทบ

สิ่ งแวดล้อม  ความสอดคล้องกับ ผั งเมือง การ

ประเมินผลทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทาง

นิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และ

คุณค่าคุณภาพชีวิต การประเมินผลกระทบสุขภาพ 

มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ มาตรการ

ติดตามตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของชุมชน 

  

 Concepts of environmental impact assessment 

and methodology, urban planning conformity, 

assessments of physical resources, ecological 

resources, human use values and quality of life 

values, health impact assessment, prevention and 

mitigation measures, monitoring plan, public 

participation 

  

283482 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) 283381 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 

และคำอธบิาย

รายวิชา  Selected Topics in Environmental Engineering  Selected Topics in Environmental Engineering 

 หัวข้อใหม่หรือหัวข้อปัจจุบันที่ น่าสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อที่คั ดสรร แนวโน้มในประเด็นต่ าง ๆ การ

ประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

 หัวข้อใหม่ห รือหัวข้อปัจจุบันที่น่ าสนใจทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อที่ คั ดสรร แนวโน้มในประเด็นต่ าง ๆ การ

ประยุกต์ ใช้องค์ความ รู้ที่ เกี่ ยวข้องกับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 

 New or current appealing topics in 

environmental engineering, Concepts; theories 

related to the selected topics, trends in the 

application of knowledge related to environmental 

engineering 

 Novel or current interesting topics in 

environmental engineering, concepts, theories 

related to the selected topics, searching data from 

Thai and international media, trends in the 

knowledge application related to environmental 

engineering, research presentation in correct Thai 

and English language 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

   001101 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษสำหรับ

ชวีติประจำวัน 

3(2-2-5) 

   002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิต

ยุคดจิิทัล 

1(0-2-1) 

004101 ศลิปะในการดำเนินชวีติ 3(2-2-5) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการ

จัดการชวีติ 

3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 241151 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 242101 หลักเคมี 4(3-3-8) 

244101 ฟสิิกส์ 1 4(3-3-8) 244101 ฟสิิกส์ 1 4(3-3-8) 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-3-6)    

รวม 20 หน่วยกิต รวม 20 หน่วยกิต 
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

   001102 ภาษาไทยเชงิวชิาการ 1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดลอ้ม 

3(2-2-5)    

   002102 ความฉลาดทางดจิิทัล 2(1-2-3) 

   003102 การพัฒนาทักษะและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 

3(2-2-5) 

241152 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)    

244102 ฟสิิกส์ 2 4(3-3-8)    

261111 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3(3-0-6)    

   263101 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) 

   263271 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

283101 วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม

เบือ้งต้น 

1(0-2-1)    

283102 ชีววทิยาสำหรับวศิวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม 

3(2-3-6) 283101 เคมีและชวีวทิยาสำหรับ

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

4(3-3-8) 

รวม 20 หน่วยกิต รวม 19 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศกึษาตน้ 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เชิงวชิาการและวชิาชพี 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง
สังคม 

2(0-4-2) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5)    
241253 แคลคูลัส 3 3(3-0-6)    

   261101 เขียนแบบวศิวกรรม 3(2-2-5) 
263211 กำลังวัสดุ  3(3-0-6)    
263261 การสำรวจ 3(2-3-6)    
264101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)    

   283202 ปฏบัิตกิารหน่วยและ
กระบวนการทาง
สิ่งแวดลอ้ม 

3(2-2-5) 

   283211 การสุขาภบิาลอาคาร 3(2-2-5) 
   283221 วศิวกรรมและการจัดการ

มูลฝอย 
3(2-2-5) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 17 หน่วยกิต 
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5)    
002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5)    

   003204 การจัดการสุขภาพ 
สิ่งแวดลอ้มและชุมชน 

1(0-2-1) 

004201 บุคลิกภาพและการ
แสดงออกในสังคม  

3(2-2-5)    

226101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 226101 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

3(3-0-6) 

   263261 การสำรวจ 3(2-3-6) 
263272 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)    
283203 เคมีสำหรับวศิวกรรม

สิ่งแวดลอ้ม 
3(2-3-6)    

283231 การควบคุมเสียงรบกวน
และการสั่นสะเทือน 

3(2-2-5) 283231 การควบคุมเสียงและการ
สั่นสะเทือน 

3(2-2-5) 

   283232 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(2-2-5) 
   283241 การจัดการความปลอดภัย

ในอุตสาหกรรม 
3(3-0-6) 

รวม 21 หน่วยกิต รวม 16 หน่วยกติ 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

   003305 กระบวนการคิดเชงิ
ออกแบบสู่การเป็น
ผู้ประกอบการยุคดจิิทัล 

3(2-2-5) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ 

3(3-0-6)    

283304 ปฏบัิตกิารหน่วยและ
กระบวนการทาง
สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5)    

283311 การสุขาภบิาลอาคาร 3(2-2-5)    
   283312 วศิวกรรมและการออกแบบ

ระบบบำบัดน้ำเสีย 
3(2-2-5) 

283321 วศิวกรรมและการจัดการ
มูลฝอย 

3(2-2-5)    

   283322 วศิวกรรมการควบคุมของ
เสียอันตราย 

3(3-0-6) 

283341 ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอ้มและพลังงาน  

4(4-0-8)    

283381 กฎหมายและจริยธรรม
สิ่งแวดลอ้ม 

3(3-0-6) 283342 กฏหมายและจริยธรรม
สิ่งแวดลอ้ม 

3(3-0-6) 

   283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 
   xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 

รวม 19 หน่วยกิต รวม 18 หนว่ยกติ 
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 แผนการศกึษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

283312 วศิวกรรมและการ
ออกแบบระบบประปา 

3(2-2-5) 283313 วศิวกรรมและการ
ออกแบบระบบประปา 

3(2-2-5) 

283313 วศิวกรรมและการออกแบบ
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

3(2-2-5)    

283322 การจัดการของเสียอันตราย  3(3-0-6)    
283332 การควบคุมมลพิษอากาศ 3(2-2-5)    
283342 การจัดการความปลอดภัย

ในอุตสาหกรรม 
3(3-0-6)    

   283443 ระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอ้มและพลังงาน 

3(3-0-6) 

283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 
   283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x) 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x) 
รวม 21 หน่วยกิต รวม 15 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาตน้ ภาคการศึกษาตน้ 

   003306 บูรณาการความรู้สู่

นวัตกรรมทางวิชาชพี 

3(0-6-3) 

283443 การออกแบบระบบทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

3(2-2-5)    

   283445 การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 

3(2-2-5) 

   283446 นวัตกรรมและความเป็น

ผู้ประกอบการด้าน

พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

3(2-2-5) 

283491 สัมมนา 1(0-3-2) 283481 ระเบียบวธีิวิจัย 3(2-3-6) 

283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x)    

283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x)    

283xxx วชิาเอกเลอืก 3(x-x-x)    

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 3(x-x-x)    

รวม 16 หน่วยกิต รวม 12 หน่วยกิต 

 

 

 

แผนการศึกษาปี พ.ศ.2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

283492 การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 283491 การศึกษาอิสระ* 6 หน่วยกิต 

283493 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต 283492 สหกิจศกึษา* 6 หน่วยกิต 

*เลอืกเรียน 1 วชิา *เลอืกเรียน 1 วชิา 

รวม 6 หน่วยกติ รวม 6 หน่วยกติ 
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ภาคผนวก  ค  

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ง  

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-12.00 น. 

  ณ ห้องประชุมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา  

และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams 

************************** 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Microsoft Teams 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรสีถิตย์    ประธานกรรมการ  

2. ศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิรพิจน์                 กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร                  กรรมการ 

4. นายวิทยา อุตรวิเชียร   กรรมการ 

 

รายนามคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์   กรรมการ 

2. ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   กรรมการ 

3. ดร.โสมนัส สมประเสริฐ   กรรมการ 

4. อาจารย์ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง   กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิส์ิทธิ์ อิ่มแมน  กรรมการและเลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย พิมลศรี  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ     อาจารย์ประจำหลักสูตร  

5. ดร.สุปรีดา  หอมกลิ่น              อาจารย์ประจำหลักสูตร                          
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เริ่มประชุมเวลา  8.30 น.  

 ประธานกล่าวเปิดการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง 

ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  4 .1   ตามที่คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้

ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดำเนินการพิจารณาร่างหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดยมีข้อเสนอแนะ

เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี ้

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1) ตรวจสอบความครอบคลุมของข้อกำหนดความรู้ด้านวิศวกรรมสำหรับหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Program) ตามข้อตกลง Washington Accord 

2) ตรวจสอบลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์สำหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของสภาวิศวกร หรือให้

เทียบเท่ากับข้อตกลงทางการศกึษา Washington Accord รวมถึงขอบเขตของการ

ใช้ทักษะในการจัดการตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  12 ประการของระบบ

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกร (TABEE) 

3) ควรเพิ่มเติมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านการใช้เทคโนโลยีในการ

แก้ปัญหา ทักษะทาง information technology ที่จำเป็นสำหรับวิศวกรในศตวรรษ

ที่ 21 เช่น การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูป โปรแกรมเขียนแบบ 3 

มิติ และพืน้ฐานการเขียน computer coding ที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาของ

เทคโนโลยี รวมถึงทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถใช้สื่อสารได้ ทักษะการสื่อสารใน

การทำงานและการนำเสนอผลงาน เป็นต้น  
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4) ควรเพิ่มเติมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านการประยุกต์ใช้พื้นฐานทาง

วิศวกรรมที่จำเป็นสำหรับการทำงานจริง เช่น หลักการทำงานของวัสดุอุปกรณ์

ตรวจวัด พืน้ฐานทางไฟฟ้าและเครื่องจักรกล เป็นต้น 

5) ควรเพิ่มเติมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ในขณะเดียวกันควรชูประเด็นที่เป็นจุดเด่นของหลักสูตรให้มีความชัดเจนยิงขึ้น 

ซึ่งประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้และกรอบความคิดของเทคโนโลยีที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ และการอนุรักษ์/การใชพ้ลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

โครงสรา้งหลักสูตร 

1) ตรวจสอบความครบถ้วนครอบคลุมขององค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่บัณฑิตจะได้รับจาก

หลักสูตรฯ เนื่องจากมีการปรับลดหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจากไม่น้อยกว่า 

144 หน่วยกิต เหลือเพียง 123 หน่วยกิต ถึงแม้ว่าจะมีโครงสร้างหลักสูตรที่สอด

รับกับเกณฑ์มาตรฐานสกอ.และ มคอ.1 และข้อบังคับของสภาวิศวกร แล้วก็ตาม 

แผนการศกึษาและเนือ้หารายวิชาของหลักสูตร 

1) ตรวจสอบความเป็นไปได้ของการปรับการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาสหกิจ

ศกึษา ทีส่ามารถบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated 

Learning: WIL) ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

2) พิจารณาหัวข้อปัญหาในรายวิชาสหกิจศึกษา ไม่ควรให้ไปทำโจทย์ที่เป็น well-

defined อยู่แล้ว และควรมีการใช้ทักษะทาง information technology ที่จำเป็น

สำหรับวิศวกรในศตวรรษที่ 21 ในการแก้ปัญหา 

3) พิจารณาความเป็นไปได้ของการรวมรายวิชา 283342 การจัดการความ

ปลอดภัยในอุตสาหกรรม และรายวิชา 283443 การออกแบบระบบทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

4) พิจารณาการปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาจาก “การจัดการ” เป็น “วิศวกรรม” หรือ 

“เทคโนโลยี” 

5) ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการปรับเปลี่ยนรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

รหัสวิชา คำอธิบายรายวิชา จำนวนหน่วยกิต เหตุผลของการปรับเปลี่ยน 

6) พิจารณาความเป็นไปได้ของการความเป็นไปได้ของการเพิ่มเติมรายวิชาที่

เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จำนวน 1 หรือ 2 หน่วยกิต  
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ภาคผนวก  จ  

ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรธีาชาติ 

Assoc.Prof. Torpong Kreetachat, D.Eng. 

 

ชื่อ-สกุล นายต่อพงศ์ กรีธาชาติ 

รหัสประจำตัวประชาชน 36099001XXXXX 

ตำแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ทำงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3411  

Email torpong.kr@up.ac.th, torpong.envi@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2550 วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2544 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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Chemical Engineering 

 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

University of Aberdeen,  

United Kingdom 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

325 285 340 315 315 

6 นายศตวรรษ ทนารัตน์ 35012005XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

350 330 325 325 325 

7 นางสาวสุขุมา ชติาภรณ์พันธ์ุ 36599007XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

410 390 305 315 315 
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ลำดับ 

ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง

ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

8 นางสาวสุปรีดา หอมกลิ่น 35507000XXXXX อาจารย์ ปร.ด.   

 

วศ.ม. 

วท.ม. 

 

วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

การจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

315 305 305 315 315 

9 นางสาวโสมนัส สมประเสริฐ 35014005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

330 305 295 305 305 

10 นายชัยวัฒน์ โพธ์ิทอง 3669900XXXXX อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

วศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
300 280 330 330 330 
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ภาคผนวก  ช  

ข้อกำหนดสภาวิชาชีพ 

ขอ้บังคับสภาวศิวกร ว่าดว้ยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการ

ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 และ ขอ้บังคับสภาวิศวกร ว่าดว้ยการ

รับรองปริญญา ประกาศนยีบัตร หรอืวุฒิบัตร ในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
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ภาคผนวก  ซ  

ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร 

 

ว่าด้วยองค์ความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พืน้ฐานทางวิศวกรรม และองค์

ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวศิวกรจะให้การรับรองปรญิญา ประกาศนยีบัตร 

หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก  ฌ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชัน้ป ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLO)รายชั้นปี 

ชั้นปี ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี (YLOs) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

1 - ผูเ้รียนสามารถรับข้อมูลจากการฟัง และ อ่าน ได้

อย่างถูกต้อง ทั้งการสื่อสารโดยตรงและผ่าน

เทคโนโลยีการสื่อสาร 

✓ ✓         

- ผูเ้รียนบอกบทบาทของตนเองในการทำงานกลุ่ม    ✓       

- ผูเ้รียนอธิบายหลักการพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องกับงานดา้นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
      ✓ ✓ ✓ ✓ 

- ผูเ้รียนสามารถใช้เครื่องมอืวิเคราะห์ทาง

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และโปรแกรมพืน้ฐานที่

เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนด

ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 

  ✓   ✓ ✓   ✓ 

- ผูเ้รียนอธิบายความสัมพันธ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อม 

พลังงาน และภาวะโลกร้อนได้ 
       ✓ ✓ ✓ 
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ชั้นปี ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี (YLOs) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

2 - ผูเ้รียนสามารถสื่อสารกับผู้อื่นอย่างได้ใจความ ใน

สถานการณ์ประจำวัน 
✓         ✓ 

- ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดจิทิัลได้อย่าง

ปลอดภัย 
 ✓ ✓  ✓ ✓     

- ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนได้ใน

บริบทของสังคมพหุวัฒนธรรม 
   ✓      ✓ 

- ผูเ้รียนสามารถใช้เครื่องมอืวิเคราะห์มลสารทาง

สิ่งแวดล้อมได้ 
     ✓    ✓ 

- ผูเ้รียนสามารถบอกขั้นตอนการทำงานของ

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมได้ 

โดยเฉพาะโปรแกรมในการเขียนแบบ  

     ✓    ✓ 

- ผูเ้รียนสามารถอธิบายหลักการทางวศิวกรรม

พืน้ฐานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมได้ 

      ✓ ✓  ✓ 

- ผูเ้รียนอธิบายความหมายของคาร์บอนเครดิตได้         ✓  
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ชั้นปี ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี (YLOs) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

3 - ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้คำศัพท์ สำนวนเพื่อสื่อสาร

ในบริบทของวิชาชีพได้ 
✓          

- ผูเ้รียนสามารถสืบค้นขอ้มูลจากสื่อต่าง ๆ ได้  ✓   ✓      

- ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

มาตรฐานและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

  ✓    ✓   ✓ 

- ผูเ้รียนคำนวณปริมาณพลังงานที่ต้องการใช้ หรอื

พลังงานที่สามารถผลิตได้ของหน่วยบำบัดมลพิษ

ต่าง ๆ ได้  

     ✓  ✓   

- ผูเ้รียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีใน

การบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทต่อการ

ปลดปล่อยหรือเก็บกักคาร์บอนได้ 

        ✓  
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ชั้นปี ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี (YLOs) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

4 - ผูเ้รียนสามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อแสดง

ความคิดเห็น และสื่อสารเชิงวิชาชีพให้ผูร้่วมงาน 

หรอืชุมชนเข้าใจได้อย่างมปีระสิทธิภาพทั้งใน

ลักษณะการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารอย่างเป็น

ทางการ 

✓  ✓ ✓ ✓     ✓ 

- ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้ข้อมูลที่สืบค้นได้มาใช้ในเชงิ

วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  
 ✓ ✓  ✓      

- ผูเ้รียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการบำบัด

มลพิษสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการใชแ้ละผลิต

พลังงาน 

      ✓ ✓  ✓ 

- ผูเ้รียนสามารถบอกขั้นตอนในการประเมิน

คาร์บอนเครดิต และกลไกตลาดคาร์บอนได้ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม 

        ✓  

- ผูเ้รียนสามารถคำนวณออกแบบ หรอืมีแนวคิดใน

การสรา้งนวัตกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิศวกร 

  ✓ ✓  ✓    ✓ 
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ชั้นปี ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรรายชั้นปี (YLOs) PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 

- ผูเ้รียนสามารถใช้ความรู้และทักษะปฏิบัติทาง

วิชาชีพในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยทำงาน

ร่วมกับสถานประกอบการและชุมชนได้ 

✓   ✓      ✓ 

 

 



 

 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1  ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรูเ้ท่าทัน 

PLO3  ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก ในจรรยาบรรณ

และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

PLO4  ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5  ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

PLO6  ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษ และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน

สิ่งแวดล้อม เช่น โปรแกรมการเขียนแบบได้ 

PLO7  ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

PLO8  ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยพิจารณาทั้งในเชิงการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และการผลิตพลังงานทางเลอืก 

PLO9  ผูเ้รียนสามารถอธิบายหลักการประเมินคาร์บอนเครดิตและกลไกตลาดคาร์บอนได้ 

PLO10  ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบการบำบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมทางวิชาชีพ

ได้ตามหลักวิศวกรรมด้วยกระบวนการคิดเชงิออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทพืน้ที่ 
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ภาคผนวก  ญ 

ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาในหลักสูตร กับองค์ความรู้ทางวศิวกรรมศาสตร์ 
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คำอธิบายองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 

 

1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจำลอง )Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีนำเสนอระบบต่างๆใน

รูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การจำลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจำลอง ระบบ

ป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานท่ี

เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ท่ีกระทำกับระบบเชิงกล รวมท้ังการวิเคราะห์การ

เคลื่อนท่ี จนกระท่ังถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆท่ีมา

กระทำ 

3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล )Thermal Sciences and Fluid 

Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บนความรู้พื้นฐานของลักษณะเฉพาะและกระบวนการของ

ของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนท่ีของความร้อน ระบบทางความร้อนและการ

ประยุกต์ใช้ท่ีเกี่ยวเนื่องท้ังหมด 

4. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ี

อยู่บนพืน้ฐานของสมบัตแิละสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏกิิริยาของ

สสาร การประยุกต์ใช้งานสสารในดา้นต่างๆรวมท้ังกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy)  หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงาน

ประเภทต่างๆท่ีจำเป็นในชีวิตประจำวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ

หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมท้ังเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน

ทดแทนสำหรับในอนาคต 

6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) หมายถึง 

เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วย

เทคโนโลยทีางไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์ 

7. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เนื้อหา

ความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง

วศิวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนำสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจัดการ 

8. องค์ความรู้ที่ เกี่ยวเนื่ องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม  (Biology Health and 

Environment) หมายถึง  เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการนำมาประยุกต์ใช้งานท่ี

เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววทิยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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รหัสวิชา รายวิชา องค์ความรู ้

1 2 3 4 5 6 7 8 

วิชาบังคับทางวศิวกรรมสิง่แวดล้อม 

1. กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมการประปา และนำ้เสีย  

283211 การสุขาภบิาลอาคาร         
283312 วศิวกรรมและการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย         
283313 วศิวกรรมและการออกแบบระบบประปา         

2. กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

283221 วศิวกรรมและการจัดการมูลฝอย         
283322 วศิวกรรมการควบคุมของเสียอันตราย         
283323 การลดของเสียและเทคโนโลยกีารนำกลับมาใช้ใหม ่         

3. กลุ่มความรู้ดา้นการควบคมุมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 

283231 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน          
283232 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ         

4. กลุ่มความรู้ดา้นระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

283241 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม         
283342 กฏหมายและจริยธรรมสิ่งแวดลอ้ม         
283343 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มและพลังงาน          
283445 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม         
283446 นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการด้านพลังงานและ

สิ่งแวดลอ้ม 
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