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สารบัญ 
 

 หน้า 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
 ชื่อหลักสูตร 4 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 4 
 ลักษณะและประเภทของหลักสูตร 4 
 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 4 
 รูปแบบของหลักสูตร 4 
 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 5 
 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 6 
 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 6 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 
 สถานที่จัดการเรียนการสอน 7 
 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
7 

 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 8 
 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

หลักสูตรที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  
8 
9 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร   
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  9 
 แผนพัฒนาปรับปรุง 12 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
 ระบบการจัดการศึกษา 14 
 การด าเนินการหลักสูตร 14 
 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 16 
 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  35 
 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 37 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล   
 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   39 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  40 
 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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 สารบัญ (ตอ่)  
 หน้า 

 
 ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 42 

 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน   46 
 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
53 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  
 กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 53 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 53 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 53 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 53 
 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 54 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 การก ากับมาตรฐาน 54 
 บัณฑิต 54 
 นิสิต 55 
 อาจารย์ 56 
 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 56 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 56 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 57 
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 58 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 58 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 58 
 การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง  58 
ภาคผนวก  
 เอกสารแนบหมายเลข 1  ค าอธิบายรายวิชา 60 
 เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
86 

 เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
    สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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สารบัญ (ตอ่)  

 หน้า 
 เอกสารแนบหมายเลข 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

   ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
121 

 เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและ 
   หลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

122 
 

135 
 เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา 

   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
159 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
รหัส    25570191100056 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering  
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering (Environmental Engineering) 
อักษรย่อภาษาไทย:  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  B.Eng. (Environmental Engineering) 

 

3. วิชาเอก ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
                  ปริญญาตรีทางวิชาการ   
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบภุาษา) 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่มีทักษะการใช้ภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น 
  ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
   CWIE  
   EEC model 
   อ่ืน ๆ ระบุ 
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอื่น  
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................  
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ปรับปรุงจาก 

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2564  
  วันที่.........8..........  เดือน.........มีนาคม..........    พ.ศ. ......2564............. 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2564 
  วันที่.........8..........  เดือน.........เมษายน..........    พ.ศ. ......2564.............  
  สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ....................... 
  วันที่...................  เดือน...................    พ.ศ. ................... 
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2553  
ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม  
2. วิศวกรสิ่งแวดล้อมในบริษัทที่ปรึกษาภาคเอกชน 
3. นักวิชาการด้านวิศกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ 
4. นักวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
5. ผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (1)  นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา  เลขประจ าตัวประชาชน 5-1014-0011x-xx-x 

- Ph.D. (Environmental Engineering) Kumoh National Institute of Technology,  
  Republic of Korea พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง 
   

(2)  นางสาวเอมม่า อาสนจินดา   เลขประจ าตัวประชาชน 3-5099-0066x-xx-x 
 - Ph.D. (Environmental Management) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 

         - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 
  - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542 
           ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 4 เรื่อง 
 

(3)  นางศรีสุดา นิเทศน์ธรรม    เลขประจ าตัวประชาชน 3-9299-0030x-xx-x 
- ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2550 
- ปร.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2544 

          ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 4 เรื่อง 
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(4) นายศุภศิลป์ ทวีศักดิ์    เลขประจ าตัวประชาชน 1-1014-0027x-xx-x 
- Ph.D. (Chemical Engineering) The University of Queensland, Australia พ.ศ. 2561  
- M.Eng.Sc. (Chemical Engineering) The University of Queensland, Australia พ.ศ. 2556 
- M.Sc. (Environmental Engineering) University of The Philippines, Philippines พ.ศ. 2552  
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549  

 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์   
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง 
 

(5) นางสาวแดง แซ่เบ๊             เลขประจ าตัวประชาชน 1-1008-0003-xx-x 
         - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
         - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550 
         ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์   
         ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 11 เรื่อง 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานที่ตั้ง 
  นอกสถานที่ตั้ง 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่องที่มุ่งเน้นสู่การสร้างความสมดุลทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) นับเป็นเป้าหมายในการพัฒนาในช่วงปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2573 ทั้งนี้
ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับกรอบแนวคิดนี้ โดยได้มีการบรรจุลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
พ.ศ. 2579) ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การเติบโตและพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณาจากกรอบแนวคิดดังกล่าวรวมถึงทิศทางการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ EECi เพ่ือให้
ประเทศไทยขับเคลื่อนเข้าสู่  Thailand 4.0 จึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องมีการรองรับด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เช่น การพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ การอนุรักษ์พลังงาน การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นต้น 
ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นระบบจะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใหม่มีการ
ประกอบการที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและน่าเชื่อถือ และท าให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในประเทศด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
และเน้นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ เช่น การจัดการมลพิษทางน้ า ดิน และขยะมูลฝอย 
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การแก้ไขปัญหาแก๊สเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงการ
พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการพัฒนาบุคคลากรของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะทางวิชาชีพ รวมไปถึงการ
ประยุกต์นวัตกรรมใหม่ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ในการจัดการ การควบคุม และการติดตามทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมโดยอยู่บนพ้ืนฐานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงเพ่ือรองรับภาคอุตสาหกรรมตามแผนการพัฒนา
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) ใน
เขตภูมิภาคตะวันออก 3 จังหวัด ที่ประกอบด้วยชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ได้ท าการออกแบบ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม หรือ 3E (Engineering, Economic and Environment) โดยมุ่งเน้นผลิต
วิศวกรที่มีคุณภาพและมีทักษะทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก รู้เท่าทัน
สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานกับภาคอุตสาหกรรมและรับมือกับปัญหาสิ่ งแวดล้อมจากโจทย์ใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้การด าเนินการของหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรได้ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานสามารถไปประกอบอาชีพภายใต้เกณฑ์ก ากับมาตรฐาน
ของหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้ ทั้งยังได้ปลูกฝังให้นิสิตสนใจและใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือน า
องค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการท างาน รวมถึงต่อยอดและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  การจัดการเรียนการสอนที่เปิดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอ่ืน ประกอบด้วย 
             13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ กลุ่มวิชา
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก และกลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต รวมทั้งสิ้น 30 หน่วย
กิต 
             13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่จัดการเรียนการ
สอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 รายวิชา ดังนี้ 
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30212164 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mathematics I) 30212264 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
2 (Engineering Mathematics II) 30810264 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรม (Introductory Physics 
for Engineering) 30810464 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม (General Physics for Engineering) และ 
30810564 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม (General Physics Laboratory for Engineering) 
             13.1.3 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย 8 รายวิชา ดังนี้ 50210164 เคมีส าหรับวิศวกรรม (Chemistry for 
Engineering) 50210264 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม (Chemistry Laboratory for Engineering) 
50410164 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม  (Computer Programming for 
Engineering) 50310164 เขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 50010164 กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics)  50121164 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  50123264 สถิติ
วิศวกรรม (Engineering Statistics) และ 50522164 การส ารวจ (Surveying) 
 
 

 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  - ไม่มี - 
 

 13.3 การบริหารจัดการ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่สังกัดภาควิชา

วิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทั้งนี้ไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนให้กับคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืน  

 
14. หลักสูตรที่น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ ให้

สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งานได้อย่างเป็นระบบ รู้เท่าทันสถานการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนงานของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งเน้น
ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและการแก้ไขปัญหามลพิษอุตสาหกรรม มีความมุ่งหวังให้
บัณฑิตเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตที่จบการศึกษา
จากหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพเป็นวิศวกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการหรือนักวิจัย และมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อขั้นสูงในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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-ความส าคัญ- 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ล้อมรอบ

ด้วยกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมทั้งที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตตามเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) เมื่อพิจารณาจาก
สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชุมชน หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ หรือแม้แต่สถาบันการศึกษาล้วนตระหนักดีถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและ
ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนเพ่ือที่จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประเภทต่างๆ ทั้งนี้
ขอบเขตโดยทั่วไปของการจัดการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ที่ปลอดภัย การ
บ าบัดน้ าเสีย การก าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุมมลภาวะทางอากาศทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร และการจัดการมลภาวะทางทะเล เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตวิศวกร
สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ 
รวมถึงการผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor of Innovation) อีกด้วย 
 
 

-เหตุผลในการปรับปรุง-  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

นี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ที่เน้นการมุ่งสร้างวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ร่วมกับการปรับปรุงองค์ความรู้
ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยองค์ความรู้
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมที่สภา
วิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2562 และมีการปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 30 หน่วยกิต ตามนโนบายการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มุ่งเน้นทักษะด้านต่างๆ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป โดยหลักสูตรนี้
เน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งานได้
อย่างเป็นระบบ รู้เท่าทันสถานการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนงานของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
อย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งหวังให้บัณฑิตเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา "ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” และ
ยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือสร้างความโดดเด่นในอาเซียนโดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม
และสถาบันการศึกษาอย่างรอบด้าน เมื่อพิจารณาร่วมกับสถานที่ตั้งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ล้อมรอบด้วยกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมทั้งที่มี
อยู่เดิมในปัจจุบันและที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในอนาคตตามเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor of Innovation) พบว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบการ หรือแม้แต่สถาบันการศึกษาล้วนตระหนักดีถึงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนเพ่ือที่จะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมประเภทต่างๆ ทั้งนี้ขอบเขตโดยทั่วไปของการจัดการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เช่น การ
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จัดหาน้้าดื่มน้้าใช้ที่ปลอดภัย การบ้าบัดน้้าเสีย การก้าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การควบคุม
มลภาวะทางอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคาร และการจัดการมลภาวะทางทะเล เป็นต้น โดยหลักสูตร
นี้มุ่งเน้นที่จะผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้
อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ  

โดยมีเหตุผลในการปรับปรุงคือเป็นการปรับปรุงรายวิชาและเนื้อหาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแบบแผน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปัจจุบันหรือ Thailand 4.0 ทั้งนี้หลักสูตรได้ออกแบบให้
สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้งานการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม หรือ 3E (Engineering, Economic and Environment) โดยมุ่งเน้นผลิต
วิศวกรที่มีคุณภาพและมีทักษะทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก รู้เท่าทัน
สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในระดับชาติและระดับสากล รวมถึงเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานกับภาคอุตสาหกรรมและรับมือกับปัญหาสิ่ ง แวดล้อมจากโจทย์ใน
ภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปจ านวน 30 หน่วยกิต 
ตามนโนบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพาที่มุ่งเน้นทักษะด้านต่างๆ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ
ต่อไป รวมไปถึงการปรับปรุงองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรใน
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 ของสภาวิศวกรอีกด้วย 
 

-วัตถุประสงค์-  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้ 
1. มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตามจริยธรรมในวิชาชีพ ยึดมั่นใน

ความถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
2. สามารถประยุกต์องค์ความรู้เพ่ือการระบุปัญหา สืบค้นทางเอกสาร หาวิธีและแนวทางการ

แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจนได้ข้อสรุปเบื้องต้น โดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์ทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งทาง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการมีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะหข์้อมูล และการแปลผลของข้อมูล  

4. สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมถึงท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มี
ความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม และมีคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกได้ 

5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขเพ่ือการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม การออกแบบระบบงาน
หรือกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมสาขาวิชาชีพอ่ืน 
และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการน าเสนองาน 

6. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยประยุกต์ใช้เทคนิค วิธี ทรัพยากร อุปกรณ์ 
เครื่องมือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จัดให้มกีารเรียนการสอนแบบ Problem 
Based Learning และ Project Based 
Learning ให้มากขึ้น  

เพ่ือน าโจทย์หรือกรณีศึกษา
ต่างๆ จากสถานประกอบการ 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ
เรียนการสอน ให้นิสิตมีโอกาส
เข้าไปศึกษาเรียนรู้จากสถานที่
จริง 

- จ านวนรายวิชาที่เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา 
(ผ่านรายวิชาต่างๆ เช่น 
51216164 สถานการณ์
สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม 
51226264 อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง  
51249464 ประสบการณ์
วิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และ 
51249364 โครงการ
บูรณาการส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
คือ มคอ.3 และรายงานผล
การด าเนินโครงการในแต่
ละรายวิชา 

ส่งเสริมให้นิสิตเข้าฝึกงานแบบการฝึก
ประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน โดยจัดแผนการศึกษาด้านการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาให้ส าเร็จภายใน
ภาคต้น ชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนและเข้าฝึกงานการฝึก
ประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการ
ท างานได้ในภาคปลาย ชั้นปีที่ 4 

ร่วมมือกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายในการจัดการฝึกงาน
แบบการฝึกประสบการณ์เชิง
บูรณาการร่วมกับการท างาน 

- จ านวนของนิสิตที่ฝึกงาน
แบบการฝึกประสบการณ์
เชิงบูรณาการร่วมกับการ
ท างาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของนิสิตในแต่ละชั้นปี 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
คือ มคอ.4 และผลการเข้า
ฝึกงานแบบการฝึก
ประสบการณ์เชิงบูรณา
การร่วมกับการท างาน 

การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีองค์ความรู้
และทักษะในการปฏิบัติ ง านร่ วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือประโยชน์ในการท า
วิจัยอุตสาหกรรมและการน าองค์ความรู้ที่
ไ ด้ ม า ถ่ า ย ท อด ใ ห้ กั บ นิ สิ ต ใ น ส า ข า
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่อไป 

การเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรม 

- จ านวนอาจารย์ที่ได้เข้า
รับการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมอย่างน้อย
ท่านละ 1 หลักสูตร 
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ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ว น ส อบ  
การประเมินผู้ เรียน การประเมินผู้ ใช้
บัณฑิต 

ออกแบบกระบวนการทวน
สอบ การประเมินผู้เรียน การ
ประเมินผู้ใช้บัณฑิต รวมไปถึง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น ามาใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 

- รูปแบบหรือการ
ออกแบบวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการ
สังเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม 

การส่งเสริมให้อาจารย์สายวิชาการมี
ผลงานทางวิชาการและขอต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 

การจัดสรรภาระงานให้มี
ความเหมาะสมทั้งภาระงาน
ด้านการสอนและการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์มี
เวลาในการท างานวิจัยและท า
ให้เกิดผลงานทางวิชาการหรือ
ผลงานวิจัยได้ 

- ให้มีภาระงานสอน
ประมาณ 9 หน่วยต่อภาค
การศึกษา และส่งเสริมให้
อาจารย์มีการขอทุนวิจัย
จากช่องทางต่างๆ ให้มาก
ขึ้น 

การจัดท าบริการวิชาการให้กับชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือน าไปปรับใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 

ท าความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกในการจัดท าบริการ
วิชาการให้กับชุมชนและ
ภาคอุตสาหกรรม 

- อย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
  และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน.....1.....ภาค ภาคละ.....8......สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
- ไม่มี - 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาต้น เดือน     มิถุนายน         ถึง    ตุลาคม      .     
 ภาคการศึกษาปลาย เดือน     พฤศจิกายน     ถึง    กุมภาพันธ์   .   
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน     มีนาคม           ถึง    เมษายน     .    

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม 

1) ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
2) ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี    

                           พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
การน าองค์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นจากชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายมาใช้ต่อยอดการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่ดีเพียงพอ อีกทั้งการปรับตัวจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่มีรูปแบบในการเรียนและความ
รับผิดชอบส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการมีกิจกรรมในรั้วของคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มากขึ้นซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนิสิตได้หากนิสิตมีการบริหารจัดการเวลาและวิธีการที่ไม่เหมาะสม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1. ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ชี้แจงให้นิสิตมีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบต่อ 

การเรียนตลอดทุกช่วงระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตร และอธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหากผลการ
เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ในแต่ละระดับชั้นของการศึกษา  
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2. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ดูแล ให้ค าแนะน าและตักเตือน โดยการ
ติดตามผลการเรียนของนิสิตอย่างใกล้ชิด 

3. สร้างบรรยากาศให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบการศึกษาด้วยตนเองและการศึกษา
แบบเพ่ือนช่วยเพื่อน 

4. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนแบบ Active Learning ให้มีการท าแบบฝึกหัดหรือการ
ฝึกทักษะในรายวิชาที่เป็นความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 50 50 50 50 50 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 2 (35) 50 50 50 50 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 3 (5) (35) 50 50 50 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 4 (3) (5) (35) 50 50 

รวม 93 140 185 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (3) (5) (5) 50 50 

  หมายเหตุ  จ านวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงค้างจากหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
                 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
                  หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 3125 6250 9375 12500 12500 

              
                                                                                                                     หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 1000 2100 3300 4600 4800 
2. งบด าเนินการ 1250 2500 3750 5000 5000 
3. งบลงทุน 850 1600 2400 3000 2800 
4. งบเงินอุดหนุน 750 1500 2250 3000 3000 

รวม 3850 7700 11700 15600 15600 
  หมายเหตุ: ค านวณเฉพาะนิสิตที่รับเขา้ตั้งแต่รหัส 64 เป็นต้นไป; นิสิตรหัส 64 มีค่าใช้จ่ายตอ่หัวตอ่ปี (สูงสุด) 62,500 บาท (นิสิตภาคปกติ) 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
  แบบชุดรายวิชา (Module system) 
  ................. 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) และ 
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบ
โอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดาเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  
 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ             103  หน่วยกิต 
  2.1)  วิชาแกน                    46  หน่วยกิต 
                                        2.1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ                 31  หน่วยกิต 
                                                วิทยาศาสตร์ 
                                        2.1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                15  หน่วยกิต 
  2.2)  วิชาเอก                    57  หน่วยกิต 
   2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                          46  หนว่ยกิต 
   2.2.2)  วิชาเอกเลือก                          11  หนว่ยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30  หน่วยกิต 
 1.1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ         9  หน่วยกิต 
  1.1.1) รายวิชาบังคับ          3  หน่วยกิต 

89510064 ภูมิบูรพา                3 (2-2-5) 
                 Wisdom of BUU 

1.1.2) รายวิชาเลือก          6  หน่วยกิต 
  1.1.2.1) กลุ่มที่ 1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
                    89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต                                                  2 (1-2-3) 
                                  Happiness and Values of Life 

1.1.2.2) กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
89510464 อาหารเพ่ือสุขภาพ                  2 (1-2-3) 
               Food for Health 
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1.1.2.3) กลุ่มที่ 3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
89510664 เสพศิลป์สร้างสุข                                                          2 (1-2-3) 
              Appreciation of Arts for a Happy Life 
 

1.2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก         12  หน่วยกิต 
                    89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน                             2 (1-2-3) 

                        Thinking Process for Understanding Oneself and Others 
         89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์                                                        2 (1-2-3) 
                        Creative Activities 
         89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                             3 (2-2-5) 
                        English for Communication 
         89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง                                    3 (2-2-5) 
                        Experiential English 
         89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย                      2 (1-2-3) 
                       Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 
1.3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต            9  หน่วยกิต 

1.3.1) รายวิชาบังคับ           2  หน่วยกิต 
89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต           2 (2-0-4) 
               Opportunities and Challenges in Future Careers  

                  1.3.2) รายวิชาเลือก           7  หน่วยกิต 
 
                  1.3.2.1) รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา      4  หน่วยกิต 
                  รายวิชาด้านเทคโนโลยี 

        89530164 ทักษะดิจิทัล                                                       2 (2-0-4) 
                      Digital Skill 
        89530264 การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ                                         2 (2-0-4) 
                      Interactive Media Design 
        89530364 การออกแบบสื่อและการน าเสนอ                                       2 (2-0-4) 
                      Media Design and Presentation 
        89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด                         2 (2-0-4) 
                      Mathematics for Smart Working Life 
        89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร                                                  2 (2-0-4) 
                      Food Science 
        89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                  2 (2-0-4) 
                      Environmental Science 
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        89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง                                        2 (2-0-4) 
                      Cosmetic Science 
        89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์                                                  2 (2-0-4)                       
                       Science Literacy 
        89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น                                              2 (2-0-4) 
                       Introduction to Science of Data 
        89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม               2 (2-0-4) 
                       Creativity and Innovation for Social Development 
 

รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธุรกิจ                  2 (2-0-4) 
              Law for Worker and Business 
89531264 องค์ประกอบการจัดการ              2 (2-0-4) 
              Management Functions  
89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ                                                    2 (2-0-4) 
              Business Environment 
89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร                                        2 (2-0-4) 
              Organizational Structure Design 
89531564 การวางแผนกลยุทธ์                                                        2 (2-0-4) 
              Strategic Planning 
89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน                                           2 (2-0-4) 
              Performance Controlling 
89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21                      2 (2-0-4) 
               Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่           2 (2-0-4) 
               Consumer Behavior in Modern World 
89531964 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบริการ           2 (2-0-4) 
              Introduction to Accounting in Service Industry 
89532064 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต            2 (2-0-4) 
              Introduction to Accounting in Manufacturing 
89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจค้าขาย            2 (2-0-4) 
              Introduction to Accounting in Merchandise 
89532264 หลักการบัญชี               2 (2-0-4) 
              Accounting 
89532364 งบการเงิน               2 (2-0-4) 
              Financial Statements 
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89532464 รายงานการเงิน               2 (2-0-4) 
              Financial Report 
89532564 ภาษีธุรกิจ               2 (2-0-4) 
              Business Taxation 
89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์            2 (2-0-4) 
              Human Resources Foundation 
89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ            2 (2-0-4)  
              Service Experience Design 
89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ             2 (2-0-4) 
              Service Innovation Design 
 

                 1.3.2.2) รายวิชาบูรณาการ                            3  หน่วยกิต 
                นิสิตจะลงวิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาในกลุ่ม 1.3.1) และ 1.3.2.1) ครบ 6 หน่วยกิต 
                 89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษท่ี 21                                   3 (0-0-9) 
                               Entrepreneurship in the 21st Century 
                 89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี                    3 (0-0-9) 
                               Transforming Thailand through Innovation and Technology 
                 89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม                                             3 (0-0-9) 
                               Creating Social Enterprises 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                          103  หน่วยกิต 
  2.1) วิชาแกน                   46  หน่วยกิต 
                   2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์              31  หน่วยกิต 

30212164 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                        3 (3-0-6) 
               Engineering Mathematics I 
30212264 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                                                   3 (3-0-6) 
              Engineering Mathematics II 
30810264 ฟิสิกส์พ้ืนฐานส าหรับวิศวกรรม                                              3 (3-0-6) 
               Introductory Physics for Engineering 
30810464 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม                                              3 (3-0-6) 
              General Physics for Engineering 
30810564 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม                                  1 (0-3-1) 
              General Physics Laboratory for Engineering  
50123264 สถิติวิศวกรรม                                                               3 (3-0-6) 
              Engineering Statistics 
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50210164 เคมีส าหรับวิศวกรรม                                                         3 (3-0-6) 
               Chemistry for Engineering 
50210264 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม                                             1 (0-3-1) 
               Chemistry Laboratory for Engineering 
51211164 เคมีฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                   2 (2-0-4) 

                               Physical Chemistry for Environmental Engineering  
                51221364 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                          3 (3-0-6) 
                              Chemistry for Environmental Engineering 
                51221464 เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม                                                     2 (2-0-4) 
                              Environmental Organic Chemistry 
                51221564 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                   3 (3-0-6) 
                              Biology for Environmental Engineering 
               51228264 ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม                                   1 (0-3-1) 
                              Environmental Chemistry and Biology Laboratory 
 
                   2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์               15  หน่วยกิต 
                50010164 กลศาสตร์วิศวกรรม                                                         3 (3-0-6) 
                               Engineering Mechanics 
                50121164 วัสดุวิศวกรรม                                                               3 (3-0-6) 
                               Engineering Materials 
                50310164 เขียนแบบวิศวกรรม                                                           3 (2-3-4) 
                               Engineering Drawing 
               50522164 การส ารวจ                                3 (2-3-4) 
                             Surveying  
                                51410164 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม                        3 (2-3-4) 
                              Computer Programming for Engineering 

 
2.2) วิชาเอก                             57  หน่วยกิต 

 2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                     46  หน่วยกิต 
51216164 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม                                    2 (2-0-4) 
               Environmental Situation and Innovation 
51221264 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                    3 (3-0-6) 
               Hydraulics for Environmental Engineering 
51226264 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง                   2 (2-0-4) 
               Eco Industry and Urban Environmental Management 
51228164 ปฏิบัติการชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                        1 (0-3-1) 
               Hydraulics Laboratory for Environmental Engineering 
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51232164 วิศวกรรมประปา                                                             3 (3-0-6) 
              Water Supply Engineering 
51232264 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม              3 (3-0-6) 
              Biological Unit Processes for Environmental Engineering 
51232364 วิศวกรรมน้ าเสีย                                                               3 (3-0-6) 
              Wastewater Engineering 
51233164 วิศวกรรมขยะมูลฝอย                                                         3 (3-0-6) 
              Solid Waste Engineering  
51233264 การจัดการของเสียอันตราย                                                  3 (3-0-6) 
               Hazardous Waste Management 
51234164 การควบคุมมลภาวะทางอากาศและเสียง                                   3 (3-0-6) 
               Air Pollution and Noise Control 
51235164 มลพิษทางดินและการก าจัดสารปนเปื้อนในดิน                              2 (2-0-4) 
               Soil Pollution and Remediation 
51236364 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ                                            2 (2-0-4) 
              Environmental System and Management 
51236464 กฎหมายสิ่งแวดล้อม                                                          2 (2-0-4) 
              Environmental Law 
51237164 วิศวกรรมสาธารณสุขเบื้องต้น                                               2 (2-0-4) 
               Fundamental of Public Health Engineering 
51237264 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น                                   2 (2-0-4) 
              Fundamental of Occupational Health and Safety 
51238364 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1                                            1 (0-3-1) 
              Environmental Engineering Laboratory I 
51238464 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2                                            1 (0-3-1) 
               Environmental Engineering Laboratory II 
51246564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                          3 (3-0-6) 
              Environmental Impact Assessment 
51246664 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                    2 (2-0-4) 
              Environmental Economics 
51249364 โครงการบูรณาการส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                           2 (1-2-3) 
              Capstone Project for Environmental Engineering 
51249464 ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                        1 (0-3-1) 
               Professional Experience in Environmental Engineering 
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2.2.2) วิชาเอกเลือก                                  ไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต  
         นิสิตสามารถเลือกลักษณะการศึกษาในกลุ่มวิชาเลือกได้ 2 กรณี คือ กรณีเลือกฝึกงาน และกรณี
เลือกเรียนการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน แต่ละกรณีมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.2.2.1) กรณีเลือกฝึกงาน 
นิสิตต้องเรียนรายวิชา 50030064 เตรียมการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างาน 

จ านวน 1 หน่วยกิต 51239164 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 หน่วยกิต วิชา51249564 
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 จ านวน 1 หน่วยกิต วิชา 51249664 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
จ านวน 1 หน่วยกิต และเรียนรายวิชาเฉพาะเลือกตามความสนใจของตนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต รวม 
10 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
รายวิชาฝึกงาน จ านวน 2 หน่วยกิต ได้แก่ 
50030064 เตรียมการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างาน               1 (0-3-1) 
               Pre-cooperative Education 
51239164 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                                      1 (0-3-1) 
               Practical Training in Environmental Engineering 

 

รายวิชาโครงงาน จ านวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ 
51249564 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1    1 (0-3-1) 
 Environmental Engineering Project I 
51249664 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2    2 (0-6-2) 
 Environmental Engineering Project II 
 

รายวิชาเฉพาะเลือกตามความสนใจ จ านวน 6 หน่วยกิต  
ให้เรียนรายวิชาเฉพาะเลือกตามความสนใจของตน จากรายวิชาดังต่อไปนี้ จ านวน  6 

หน่วยกิต โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
      51240164 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน                                3 (3-0-6) 
                     Environment and Energy 

                51240264 การใช้ประโยชน์จากของเสีย              3 (3-0-6) 
                               Waste Utilization 
                51240364 แบบจ าลองของกระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ           3 (3-0-6) 
                               Biological Wastewater Treatment Modeling 
                51240464 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม              3 (3-0-6) 
                               Environmental Toxicology 
                51240564 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1             3 (3-0-6) 
                               Selected Topics in Environmental Engineering I 
                51240664 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2            3 (3-0-6) 
                               Selected Topics in Environmental Engineering II 
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2.2.2.2) กรณีเลือกเรียนการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน 
ให้เรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน รวม 11 หน่วยกิต 

ได้แก่ 
50030064 เตรียมการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างาน               1 (0-3-1) 
               Pre-cooperative Education 
51249264 การฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างาน                  10 (0-30-10) 
               ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม                             
               Co-operative Education for Environmental Engineering 
 

          3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                  6  หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก น าหน้ารายชื่อทุกรายวิชาส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนใน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รหัสวิชาแต่ละหลักมีความหมายดังนี้ 
 
  เลขหลักท่ี 1-3  หมายถึง หมายเลขรายวิชาที่จัดสอนโดยกลุ่มวิชาต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

500 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
501 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
502 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
503 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
504 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

    505 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
    512 คือ รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมสิงแวดล้อม 

 
      ทั้งนี้ ความหมายในเลขหลักที่ 4-8 จะก าหนดตามภาควิชาหรือสาขาวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบใน
การจัดการเรียนการสอน 
 
เลขรหัสที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน (เริ่มท่ี 1 ถึง 4) 
เลขรหัสที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เลข  1     ส าหรับกลุ่มรายวิชาที่เก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
เลข  2     ส าหรับกลุ่มรายวิชาที่เก่ียวกับวิศวกรรมน้ าประปา วิศวกรรมน้ าเสีย  
เลข  3     ส าหรับกลุ่มรายวิชาที่เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
เลข  4     ส าหรับกลุ่มรายวิชาที่เก่ียวกับมลภาวะทางอากาศและเสียง 
เลข  5     ส าหรับกลุ่มรายวิชาที่เก่ียวกับมลภาวะทางดิน 
เลข  6     ส าหรับกลุ่มรายวิชาที่เก่ียวกับเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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เลข  7     ส าหรับกลุ่มรายวิชาที่เก่ียวกับงานด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย 
เลข  8     ส าหรับกลุ่มรายวิชาที่เก่ียวกับปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
เลข  9     ส าหรับกลุ่มรายวิชาที่เก่ียวกับโครงงานวิศวกรรม สัมมนา การฝึกงาน การฝึก

ประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน ประสบการณ์วิชาชีพ และอ่ืนๆ 
เลขรหัสที่ 6    หมายถึง ล าดับของรายวิชาในกลุ่มของเลขรหัสตัวที่ 5 (เริ่มท่ี 1 ถึง 9) 
เลขรหัสที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้าง/ ปรับปรุงรายวิชา 

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
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 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวชิา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510064 ภูมิบูรพา   
Wisdom of BUU 

3(2-2-5) 

89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต 
Happiness and Values of Life 

2(1-2-3) 

89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 30212164 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
Engineering Mathematics I 

3(3-0-6) 

30810264 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรม 
Introductory Physics for Engineering 

3(3-0-6) 

50210164 เคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry for Engineering 

3(3-0-6) 

50210264 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry Laboratory for Engineering 

1(0-3-1) 

51216164 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม 
Environmental Situation and Innovation 

2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวชิา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89520364 กิจกรรมสร้างสรรค์ 

Creative Activities 
2(1-2-3) 

89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง 
Experiential English 

3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะ 30212264 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics II 

3(3-0-6) 

30810464 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม 
General Physics for Engineering 

3(3-0-6) 

30810564 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม 
General Physics Laboratory for Engineering 

1(0-3-1) 

51211164 เคมีฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Physical Chemistry for Environmental Engineering 

2(2-0-4) 

51410164 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกรรม   
Computer Programming for Engineering 

3(2-3-4) 

รวม (Total) 17 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวชิา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510664 เสพศิลป์สร้างสุข 
Appreciation of Arts for a Happy Life 

2(1-2-3) 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพือ่การอาชีพในสังคมร่วมสมัย 
Thai Language Skills for Careers in Contemporary 
Society 

2(1-2-3) 

89530064 โอกาสและความทา้ทายในการทางานในโลกอนาคต 
Opportunities and Challenges for Future Careers 

2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 50121164 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 

50123264 สถิติวิศวกรรม 
Engineering Statistics 

3(3-0-6) 

50522164 การส ารวจ 
Surveying 

3(2-3-4) 

50310164 เขียนแบบวิศวกรรม        
Engineering Drawing 

3(2-3-4) 

51226264 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
Eco Industry and Urban Environmental Management 

2(2-0-4) 

รวม (Total) 20 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวชิา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 89510464 อาหารเพื่อสขุภาพ 

Food for Health 
2(1-2-3) 

89520264 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อืน่ 
Thinking Process for Understanding Oneself and Others 

2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 50010164 กลศาสตร์วิศวกรรม 
Engineering Mechanics 

3(3-0-6) 

51221264 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Hydraulics for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

51228164 ปฏิบัติการชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Hydraulics Laboratory for Environmental Engineering 

1(0-3-1) 

51221364 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Chemistry for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

51221464 เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Organic Chemistry 

2(2-0-4) 

51221564 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Biology for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

51228264 ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry and Biology Laboratory 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวชิา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 8953xx64 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน 2(2-0-4) 
8953xx64 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน 2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 51237164 วิศวกรรมสาธารณสุขเบื้องต้น 
Fundamental of Public Health Engineering 

2(2-0-4) 

51237264 อาชีวอนามัยและความปลอดภยัเบื้องต้น 
Fundamental of Occupational Health and Safety 

2(2-0-4) 

51236364 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
Environmental System and Management 

2(2-0-4) 

51232164 วิศวกรรมประปา 
Water Supply Engineering 

3(3-0-6) 

51232264 หน่วยกระบวนการทางชวีภาพส าหรับวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Biological Unit Processes for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

51233164 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 
Solid Waste Engineering 

3(3-0-6) 

51238364 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
Environmental Engineering Laboratory I 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 20 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวชิา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป 8953xx64 รายวิชาบูรณาการ 3(0-0-9) 
วิชาเฉพาะ 50030064 เตรียมการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างาน 

Pre-cooperative Education 
1(0-3-1) 

51232364 วิศวกรรมน้ าเสีย 
Wastewater Engineering 

3(3-0-6) 

51233264 การจัดการของเสียอันตราย 
Hazardous Waste Management 

3(3-0-6) 

51234164 การควบคุมมลภาวะทางอากาศและเสียง 
Air Pollution and Noise Control 

3(3-0-6) 

51235164 มลพิษทางดินและการก าจัดสารปนเปื้อนในดิน 
Soil Pollution and Remediation 

2(2-0-4) 

51238464 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
Environmental Engineering Laboratory II 

1(0-3-1) 

51236464 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
Environmental Law 

2(2-0-4) 

รวม (Total) 18 
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แผนฝึกงาน 
ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน (Summer Semester) 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวชิา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
วิชาเฉพาะ 51239164 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Practical Training in Environmental Engineering 
1(0-3-1) 

รวม (Total) 1(0-3-1) 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวชิา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
เลือกเสร ี xxxxxx64 วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 
3(3-0-6) 

xxxxxx64 วิชาเลือกเสร ี
Free Elective 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 51246564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
Environmental Impact Assessment 

3(3-0-6) 

51246664 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Economics 

2(2-0-4) 

51249364 โครงการบูรณาการส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Capstone Project for Environmental Engineering 

2(1-2-3) 

51249464 ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Professional Experience in Environmental Engineering 

1(0-3-1) 

51249564 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
Environmental Engineering Project I 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 15 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวชิา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
วิชาเฉพาะ 51249664 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 

Environmental Engineering Project II 
2(0-6-2) 

5124xx64 วิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Major Elective 

3(3-0-6) 

5124xx64 วิชาเลือกทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Major Elective 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 8 

 
 
 

 



29 

 

แผนการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
เลือกเสร ี xxxxxx64 วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 
3(3-0-6) 

xxxxxx64 วิชาเลือกเสร ี
Free Elective 

3(3-0-6) 

วิชาเฉพาะ 51246564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
Environmental Impact Assessment 

3(3-0-6) 

51246664 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Economics 

2(2-0-4) 

51249364 โครงการบูรณาการส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Capstone Project for Environmental Engineering 

2(1-2-3) 

51249464 ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Professional Experience in Environmental Engineering 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 14 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาเฉพาะ 51249264 การฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างานส าหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
Co-operative Education for Environmental Engineering 

10(0-30-10) 

รวม (Total) 10 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
         (เอกสารแนบหมายเลข 1) 

 
3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

(1)  นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา  เลขประจ าตัวประชาชน 5-1014-0011x-xx-x 
- Ph.D. (Environmental Engineering) Kumoh National Institute of Technology,  
  Republic of Korea พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง 
 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
          ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
51230562 Environmental Engineering Laboratory 1(0-3-1) 
51233162 Solids Waste Engineering 3(3-0-6) 
51233262 Hazardous Waste Management 3(3-0-6) 
51236262 Environmental Law 3(3-0-6) 
51249362 Environmental Engineering Project I  1(0-3-1) 
51249462 Environmental Engineering Project II  2(0-6-2) 

          ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

51237264 Fundamental of Occupational Health and 
Safety 

2(2-0-4) 

51232164 Water Supply Engineering 3(3-0-6) 
51233164 Solid Waste Engineering 3(3-0-6) 

 
       (2)  นางสาวเอมม่า อาสนจินดา   เลขประจ าตัวประชาชน 3-5099-0066x-xx-x 

 - Ph.D. (Environmental Management) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
         - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 
  - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542 
           ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 4 เรื่อง 
   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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          ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

51230262 Unit Operations for Environmental Engineering 3(3-0-6) 
51230562 Environmental Engineering Laboratory 1(0-3-1) 
51234162 Air Pollution Control   3(3-0-6) 
51236162 Environmental System and Management 3(3-0-6) 

          ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

51221364 Chemistry for Environmental Engineering 3(3-0-6) 
51236364 Environmental System and Management 2(2-0-4) 
51232264 Biological Unit Processes for Environmental 

Engineering 
3(3-0-6) 

51238364 Environmental Engineering Laboratory I 1(0-3-1) 
51233264 Hazardous Waste Management 3(3-0-6) 
51234164 Air Pollution and Noise Control 3(3-0-6) 

 
     (3)  นางศรีสุดา นิเทศน์ธรรม   เลขประจ าตัวประชาชน 3-9299-0030x-xx-x 

- ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2550 
- ปร.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2544 

          ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 4 เรื่อง 
 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 
          ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50210159 Chemistry for Engineering 3(3-0-6) 
50210259 Chemistry Laboratory for Engineering 1(0-3-1) 

          ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210164 Chemistry for Engineering 3(3-0-6) 
50210264 Chemistry Laboratory for Engineering 1(0-3-1) 
51226264 Eco Industry and Urban Environmental 

Management 
2(2-0-4) 

51239164 Practical Training in Environmental Engineering 1(0-3-1) 
51249364 Capstone Project for Environmental Engineering 2(1-2-3) 



32 

 

51249564 Environmental Engineering Project I 1(0-3-1) 
51249664 Environmental Engineering Project II 2(0-6-2) 

 
(4) นายศุภศิลป์ ทวีศักดิ์    เลขประจ าตัวประชาชน 1-1014-0027x-xx-x 
- Ph.D. (Chemical Engineering) The University of Queensland, Australia พ.ศ. 2561  
- M.Eng.Sc. (Chemical Engineering) The University of Queensland, Australia พ.ศ. 2556 
- M.Sc. (Environmental Engineering) University of The Philippines, Philippines พ.ศ. 2552  
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง 
 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  
          ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50210159 Chemistry for Engineering 3(3-0-6) 
50210259 Chemistry Laboratory for Engineering 1(0-3-1) 
51230262 Unit Operations for Environmental Engineering 3(3-0-6) 

          ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210164 Chemistry for Engineering 3(3-0-6) 
50210264 Chemistry Laboratory for Engineering 1(0-3-1) 
51211164 Physical Chemistry for Environmental 

Engineering 
2(2-0-4) 

51239164 Practical Training in Environmental Engineering 1(0-3-1) 
51249364 Capstone Project for Environmental Engineering 2(1-2-3) 
51249564 Environmental Engineering Project I 1(0-3-1) 
51249664 Environmental Engineering Project II 2(0-6-2) 

 
 (5) นางสาวแดง แซ่เบ๊             เลขประจ าตัวประชาชน 1-1008-0003-xx-x 

         - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
         - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550 
         ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
          ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 11 เรื่อง 
 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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          ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210159 Chemistry for Engineering 3(3-0-6) 
50210259 Chemistry Laboratory for Engineering 1(0-3-1) 

          ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

51211164 Physical Chemistry for Environmental 
Engineering 

2(2-0-4) 

51239164 Practical Training in Environmental Engineering 1(0-3-1) 
51249364 Capstone Project for Environmental Engineering 2(1-2-3) 
51249564 Environmental Engineering Project I 1(0-3-1) 
51249664 Environmental Engineering Project II 2(0-6-2) 

 
(6) นายธงชัย ศรีวิริยรัตน์  เลขประจ าตัวประชาชน 3-7004-0036X-XX-X 

 Ph.D. (Environmental Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State          
                   University, USA พ.ศ. 2545 
 M.S. (Environmental Engineering) Virginia Polytechnic Institute and State    
        University, USA พ.ศ. 2542 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2537 
  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6 เรื่อง 
 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
          ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
51220662 Biological Unit Processes for Environmental 

Engineering 
3(3-0-6) 

51232462 Wastewater Engineering 3(3-0-6) 
51232262 Design of Sewerage 3(3-0-6) 

           ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

51221264 Hydraulics for Environmental Engineering 3(3-0-6) 
51228164 Hydraulics Laboratory for Environmental 

Engineering 
1(0-3-1) 

51232264 Biological Unit Processes for Environmental 
Engineering 

3(3-0-6) 

51232364 Wastewater Engineering 3(3-0-6) 
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 (7) นางสาวญาณิศา ละอองอุทัย     เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 3-9011-0010x-xx-x       
 ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552 
 วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 
                ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 1 เรื่อง 
 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
 ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50210159 Chemistry for Engineering 3(3-0-6) 
50210259 Chemistry Laboratory for Engineering 1(0-3-1) 
51220362 Biology for Environmental Engineering 3(3-0-6) 

          ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

50210164 Chemistry for Engineering 3(3-0-6) 
50210264 Chemistry Laboratory for Engineering 1(0-3-1) 
51221564 Biology for Environmental Engineering 3(3-0-6) 

 
         (8) นายอาณัติ  ดีพัฒนา  เลขประจ าตัวประชาชน  3-7097-0002x-xx-x 
 Ph.D. (Chemical and Biomolecular Engineering) University of Sydney, Australia  
                   พ.ศ. 2551 
 M.Sc. (Chemical Engineering) Syracuse University USA พ.ศ. 2541        
 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2537 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 1 เรื่อง 
 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
          ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50210159 Chemistry for Engineering 3(3-0-6) 
50210259 Chemistry Laboratory for Engineering 1(0-3-1) 

          ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

51221464 Environmental Organic Chemistry 2(2-0-4) 
51249364 Capstone Project for Environmental Engineering 2(1-2-3) 
51249564 Environmental Engineering Project I 1(0-3-1) 
51249664 Environmental Engineering Project II 2(0-6-2) 
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          (9) นายสันติ  โพธิ์ศรี        เลขประจ าตัวประชาชน 3-4608-0039x-xx-x 
  ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 
  วท.ม. (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551 
  วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 8 เรื่อง 
 (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50210159 Chemistry for Engineering 3(3-0-6) 
50210259 Chemistry Laboratory for Engineering 1(0-3-1) 
51220362 Biology for Environmental Engineering 3(3-0-6) 
51220462 Environmental Chemistry and Biology 

Laboratory 
1(0-3-1) 

51248262 Selected Topics in Environmental Engineering I 3(3-0-6) 
  
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
50210164 Chemistry for Engineering 3(3-0-6) 
50210264 Chemistry Laboratory for Engineering 1(0-3-1) 
51221564 Biology for Environmental Engineering 3(3-0-6) 
51228264 Environmental Chemistry and Biology 

Laboratory 
1(0-3-1) 

51230464 Environmental Toxicology 3(3-0-6) 
 
3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ   

           เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นิสิตที่เรียนในหลักสูตรมีประสบการณ์ร่วมกับอุตสาหกรรม

หรือหน่วยงานภายนอกที่ร่วมผลิตด้วยการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ หน่วยวิจัย หรือ
หน่วยงาน เพ่ือเตรียมเป็นผู้ประกอบการ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วยการฝึกงานภาคฤดู
ร้อนและการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน รวมถึงการร่วมสอนในรายวิชาของหลักสูตร
ทั้งในที่ตั้งและในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้ 

1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาร่วมกับหน่วยงานร่วมผลิต  
หลักสูตรมีการด าเนินงานในรายวิชาเลือกในชั้นปี 3 และชั้นปีที่ 4 โดยออกแบบรายวิชาและการ 
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จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานที่มีความพร้อมและความช านาณด้านองค์ความรู้และทักษะนั้นๆ  
โดยประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้  

รายวิชา 51236262 Environmental Law 
รายวิชา 51246564 Environmental Impact Assessment 
รายวิชา 51249364 Capstone Project for Environmental Engineering 
 
2.  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะนอกหลักสูตร  
หลักสูตรร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการให้มีการจัดหลักสูตรอบรมร่วมกับหน่วยงาน

วิชาชีพและหน่วยงานภายนอกในการจัดหลักสูตรอบรมเพ่ือเสริมสมรรถนะเฉพาะทางดังต่อไปนี้ 
- หลักสูตรอบรมความพร้อมและความรู้ทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจัดร่วมกับสภาวิศวกร 

             ช่วงเวลาจัดกิจกรรม ชั้นปีที ่2 
 -  หลักสูตรอบรมด้านทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษในการท างานจัดร่วมกับสถาบันภาษา                    
             ช่วงเวลาจัดกิจกรรม ตลอดหลักสูตร 
 -  หลักสูตรอบรม Online ด้าน ICT จัดรวมกับ MICROSOFT   
             ช่วงเวลาจัดกิจกรรม ตลอดหลักสูตร 
 - หลักสูตรอบรมทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน  
             ช่วงเวลาจัดกิจกรรม ตลอดหลักสูตร 
 

3. การฝึกภาคสนามในสถานประกอบการ 
หลักสูตรจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ในภาคสนามทั้ง ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย

ก าหนดให้มีการปฏิบัติงานจริงส าหรับรายวิชา 51239164 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไม่น้อย
กว่า 2 เดือน และรายวิชา 51249264 การฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างานส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

ส าหรับรายวิชา 51249264 การฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างานส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม กรณีที่นิสิตต้องการพัฒนาตนเองต่อไปในฐานะนักวิจัยสามารถเลือกปฏิบัติงานในศูนย์วิจัย 
หรือหน่วยวิจัยต่างๆ หรือกรณีที่นิสิตมีความประสงค์ท่ีจะพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบ สามารถที่จะฝึกงาน
ในองค์กรหรือบริษัทต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ภายหลังเสร็จสิ้นสุดการปฏิบัติงานนิสิตต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน

นั้นๆ ตามรูปแบบของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่นิสิตเข้าร่วมปฏิบัติงาน เช่น 
1. กรณีฝึกงานในสถานประกอบการให้ประเมินจากผลการปฏิบัติงานที่รับมอบหมาย 
2. ฝีกงานเป็นผู้ช่วยวิจัยในหน่วยวิจัยให้ประเมินจากผลงานวิจัยระหว่างการปฏิบัติงาน 

  3.  ผู้ประกอบการประเมินจากผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ  
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 ทั้งนี้หลักสูตรได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ คือ 
1. นิสิตมีความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาจาก

หลักสูตรเพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงได้ ตลอดจนสามารถน าเสนองานที่ได้รับ
มอบหมายและผลงานที่ส าเร็จลุล่วงได้ 

2. นิสิตมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

          4.2 ช่วงเวลา : วิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 และ
วิชาการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างานส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษา
ปลาย ชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
การจัดเวลาเป็นแบบเต็มเวลาและมีจ านวนชั่วโมงของหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
นิสิตในชั้นปีที่ 4 ต้องลงทะเบียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรมตามข้อก าหนดของหลักสูตรฯ 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

นิสิตสามารถด าเนินงานโครงงานวิศวกรรมเป็นรายเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มได้ โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า นิสิตจะได้รับมอบหมายโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมจากอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตต้องบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการแก้ปัญหาที่ได้รับ
มอบหมาย นิสิตต้องมีการจัดท าข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม น าเสนอต่อคณะกรรมการสอบข้อเสนอ
โครงงาน หลังจากนั้นนิสิตต้องด าเนินงานตามข้อเสนอโครงงานที่ได้รับการอนุมัติ หลังจากเสร็จสิ้นการ
ด าเนินงานนิสิตต้องสามารถอภิปรายผลการศึกษาที่ได้ พร้อมทั้งสามารถสรุปผลและน าเสนอรายงานผล
การศึกษาต่อคณะกรรมการสอบปากเปล่าได้ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยและข้ันตอนการวิจัย 
2. สามารถเขียนข้อเสนอโครงงานและรายงานวิจัยได้อย่างถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด 
3. สามารถออกแบบระเบียบวิธีวิจัยเพื่อใช้ด าเนินการวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
4. สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยอย่างมีระบบและถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และ

วิศวกรรมศาสตร์ได้ 
5. สามารถน าเสนอข้อเสนอโครงงานและผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง มีการอภิปรายและ

สรุปผลการศึกษาอย่างมีระบบและถูกต้องได้ 
5.3  ช่วงเวลา 

นิสิตลงเรียนรายวิชาโครงงานวิศวกรรมในชั้นปีที่ 4 ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
5.4  จ านวนหน่วยกิต :  

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 จ านวน 1 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 จ านวน 2 หน่วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ 
1.  ก าหนดให้มีหัวข้อโครงงานวิศวกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
2. ประกาศหัวข้อโครงงานวิศวกรรมต่อนิสิตและก าหนดระยะเวลาเพ่ือให้นิสิตเข้าพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาตามหัวข้อที่ก าหนดเพ่ือขอรายละเอียดตามหัวข้อที่สนใจ หากนิสิตมีความถนัดหรือความ
สนใจในหัวข้ออ่ืนนอกเหนือจากท่ีก าหนด สามารถเข้าพบอาจารย์ที่สนใจเพ่ือเสนอหัวข้อดังกล่าว หลังจาก
นั้นให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. ประกาศรายชื่อหัวข้อโครงงานวิศวกรรมและอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนิสิตแต่ละคนหรือ
แต่ละกลุ่ม 

4. จัดเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าปรึกษาและค าแนะน าเป็นระยะในการจัดท า
ข้อเสนอโครงงานและการด าเนินงานตามข้อเสนอโครงงานวิศวกรรม 

5. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเสนอโครงงานและการสอบปากเปล่า และจัดให้มีการสอบ
ข้อเสนอโครงงานและผลการด าเนินงานตามข้อเสนอฯ ซึ่งมีการอภิปรายเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
1. ประเมินผลการด าเนินงานของนิสิตตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงงานให้ครบถ้วนตาม

วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
  2. ประเมินผลจากการสอบข้อเสนอโครงงาน การน าเสนอปากเปล่า และปริญญานิพนธ์ของ
นิสิต โดยคณะกรรมการสอบ  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

1. นิสิตมีความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ทั้งใน
ภาควิชาทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

จัดให้มีรายวิชาต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นิสิตมีความรู้ใน
ศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม สามารถประยุกต์ศาสตร์
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการประกอบวิชาชีพ
ของตนในองค์กรและการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
ได้  โดยมี รายวิ ชาที่ เ กี่ ยวข้อง ได้ แก่  51216164 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม 51249464 
ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
และ 51249364 โครงการบูรณาการส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

2. นิสิตมสีามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนา
งานได้อย่างบูรณาการตามศาสตร์ของสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลากหลาย 
สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานได้
อย่างบูรณาการตามศาสตร์ของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โ ด ย มี ร า ย วิ ช า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่  51226264 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง 51237164 วิศวกรรมสาธารณสุขเบื้องต้น 
51237264 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
51236464 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 51246564 การ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ 51246664 
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

3. นิสิตมีความสามารถในการสืบค้น อ้างอิง การ
น าเสนองานหรือจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาษาไทย
ร่วมกับภาษาอังกฤษ ท าให้นิสิตสามารถเพ่ิมพูนทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษทางวิชาชีพและวิชาการ โดย
ผนวกไปกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การจัดรายงาน และการน าเสนองาน
ผ่านรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร 

4. นิสิตสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนา
งานได้อย่างบูรณาการและเป็นระบบโดยเน้นด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาที่หลากหลาย 
สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนางานได้
อย่างบูรณาการตามศาสตร์ของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
โ ด ย มี ร า ย วิ ช า ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่  51226264 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง 51237164 วิศวกรรมสาธารณสุขเบื้องต้น 
51237264 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 



40 

 

51236464 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 51246564 การ
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และ 51246664 
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

5. นิสิตมีความพร้อมในการท างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor of Innovation) 

หลักสูตรนี้มุ่ ง เน้นที่จะผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่
สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบ รวมถึงการ
ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่เขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor of Innovation) ผ่านการศึกษาดูงาน การ
ฝึกงาน หรือการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการ
ร่วมกับการท างาน การรับฟังบรรยายที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น 

 
 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcomes: GELO) 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และของโลก 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ  
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม  
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ   
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
 GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  
 GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย 
รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 
หมวดวิชาเฉพาะ (Program Learning Outcomes: PLO) 

หลักสูตรได้ออกแบบให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวม 7 ข้อ ดังนี้ 

PLO 1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศ วกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 



41 

 

 PLO 2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้างค าตอบที่ตรงกับความต้องการโดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้าน
สาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ 
 PLO 3 ความสามารถในการสื่อสาร น าเสนองาน และการบริหารงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

PLO 4 ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้าน
วิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งต้องท าการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อ
สังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคมศาสตร์ 

PLO 5 ความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกและการเป็นผู้น า 
สร้างความร่วมมือและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกัน สร้างเป้าหมาย วางแผน และท างานได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

PLO 6 ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมในการสรุปผล 

PLO 7 ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้ใหม่เมื่อต้องการได้ ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้
ที่เหมาะสม 
 
3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes: YLO) 

ส าหรับความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาในแต่ละชั้นปี มีความคาดหวังดังนี้ 
ปีที่ 1 มีความจ าทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ 
ปีที่ 2 มีความจ า และเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และ

ใช้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพ่ือเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมพ้ืนฐานได ้
ปีที่ 3 สามารถประยุกต์ แนวคิด ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งทางภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ เพ่ือแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
ปีที่ 4 สามารถเข้าใจ และระบุปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และประยุกต์แนวคิด ความรู้

เฉพาะด้านในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมโดยค านึงถึงข้อก าหนดทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม 
ความปลอดภัย มาตรฐานของวิชาชีพ และน าเสนอจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมได้ 
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (GELO) กับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 
          TQF 

   
GELO 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GELO1      
GELO2      
GELO3      
GELO4      
GELO5      
GELO6      
GELO7      
GELO8      
GELO9      
GELO10      
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO 1 ความสามารถในการระบุ
ปัญหา สร้างความสมัพันธ์ และ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมท่ีซับซ้อนโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการทาง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร ์
 

                         

PLO 2 ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และร่วม
สร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อสร้าง
ค าตอบท่ีตรงกับความต้องการ
โดยพิจารณาองค์ประกอบ
ทางด้านสาธารณสุขและความ
ปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม 
สังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร ์
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO 3 ความสามารถในการ
สื่อสาร น าเสนองาน และการ
บริหารงานดา้นวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีประสิทธิภาพ
กับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

                         

PLO 4 ความสามารถในการ
ค านึงถึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงาน
ด้านวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งต้องท า
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานการ
ค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์
ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก 
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและ
สังคมศาสตร ์

                         

PLO 5 ความสามารถในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในฐานะสมาชิกและการเป็น
ผู้น า สรา้งความร่วมมือและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างาน
ร่วมกัน สรา้งเป้าหมาย วางแผน 
และท างานได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO 6 ความสามารถในการ
พัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อมลู และใช้
หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรม
ในการสรุปผล 
 

                         

PLO 7 ความสามารถในการหา
ความรู้ใหม่และใช้ความรู้ใหม่เมื่อ
ต้องการได้ ใช้กลยุทธ์การเรยีนรู้
ที่เหมาะสม 
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5. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์   
ความเป็นไทย  
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี 
ของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
  

1)  สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนาความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และความเป็นไทย 
ควบคู่กับเนื้อหาวิชา 
2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝัง 
ให้นิสิตมีวินัยในตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต โดยเน้น 
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบ 
โดยมอบหมายให้ท างานรายบุคคลและท างานเป็นกลุ่ม 
ร่วมถึงอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
ของสังคมเพ่ือให้นิสิตเข้าใจ ร่วมเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน เหตุผล 
และความถูกต้อง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม งาน
ที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด  
ที่เก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นไทย เช่น 
ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระท าการทุจริตใน   
การเรียนและการสอบประเมินจากความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงการเป็นผู้มี
วัฒนธรรมไทย 
2)  ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของนิสิต
ในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงประเมินและ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีจากการอภิปราย  
การแสดงความคิดเห็น ผลงานและการน าเสนอ
ผลงาน 

2. ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 
 

1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของ
รายวิชา 
2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้นการ
ปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อน าความรู้มา
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับ

1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการปฏิบัติ
ของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การท า
กิจกรรม การน าเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน และ 
การทดสอบ 
2)  ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา การ
น าเสนอผลงาน และการสะท้อนผลกระทบต่อตนเอง 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
รายวิชาโดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของ
ศาสตร์ตนเอง สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา  
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ ที่ฝึก 
ให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด 
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และหรือ
จดัการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่
เป็นปัญหา/ความต้องการของชุมชน สังคม และ
วิกฤตของประเทศ โดยการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
เพ่ือวางแผน ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  
เพ่ิมโอกาสและมูลค่า  สร้างอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1)  ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมใน   
การอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปัญหา การน าเสนอรายงาน ประเมิน
จากผลงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ      
ความรับผิดชอบ 
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น า
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น 
ผู้ตาม การท างานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็น
อย่างสร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้
ความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรในการท ากิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ 
2)  สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกเรื่องความรับผิดชอบ

1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตระหว่างการเรียนการสอน การท ากิจกรรม 
ผลงาน และการน าเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบ
ส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการท างานเป็นทีม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  ต่อตนเองและสังคม ผ่านการแก้ปัญหาหรือ

สถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศ
ในบริบทของความเป็นไทย ด้วยการอภิปราย ระดม
ความคิด และบทบาทสมมติ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
แสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย  
รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

1)  เน้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ใน
การแสวงหาข้อมูลและความรู้ ฝึกการวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบบทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก 
และอ่ืน ๆ รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม
และมีวิจารณญาณ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ 
ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และน าเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
2)  จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอ่ืนเพ่ือการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้น าเสนอ
ผลงานการศึกษาค้นคว้าผ่านการพูดและการเขียน 
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

1)  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ วิเคราะห์
ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจากการน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้เพ่ือการตอบค าถามหรือ 
การแก้ปัญหา 
2)  ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง เช่น ผัง
กราฟิก บทความวิชาการ บทความวิจัย วารสาร 
และการเสนอผลงานในที่ประชุม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO 4 ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งต้อง
ท าการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์
ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและ
สังคมศาสตร์ 
PLO 5 ความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในฐานะสมาชิกและการเป็นผู้น า สร้างความร่วมมือและ
สิ่ งแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการท างานร่วมกัน สร้างเป้าหมาย 
วางแผน และท างานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

 
การเรียนการสอนของวิชาทางด้านวิศวกรรม
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  มี ก า ร ส อด แ ท ร ก เ นื้ อ ห า ข อ ง
จรรยาบรรณของวิชาชีพ กฎหมายทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงสังคม 
สุขภาพ ความปลอดภัย และวัฒนธรรม 
 

1) นิสิตมากกว่าร้อยละ 80 ส่งรายงานของวิชา
ปฏิบัติการตรงเวลาก าหนดส่ง โดยประเมิน
อย่างน้อย 1 วิชาปฏิบัติการต่อปีการศึกษา  
2) มีจ านวนนิสิตมากกว่าร้อยละ 80 ที่เข้าเรียน
ตามตารางเวลาเริ่มต้นการเรียน มีการประเมิน
อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา   
3) มีรายงานการทุจริตในการสอบต่ ากว่าร้อย
ละ 5 จากวิชาสอบทั้งหมด มีการประเมินอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา  
4 )  มี ก า ร จั ด ก า ร ส า ร เ คมี ที่ ใ ช้ แ ล้ ว ต า ม
ห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง และมีการก าจัด
สารเคมีที่ใช้แล้ว การทิ้งสารเคมีเมื่อเสร็จสิ้น
การใช้งานภายในห้องปฏิบัติการ หรือการท า
โครงงานตามระบบการจัดการของเสียของ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  

2. ด้านความรู้ 
PLO 1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ 
และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 

 
1) ใช้กระบวนการในการสอนแบบผสมผสาน
ประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎี และการใช้โจทย์
ตัวอย่างเพ่ือให้สามารถระบุปัญหา เลือกใช้สมการ
ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์

 
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบย่อย 
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
อย่างน้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา  
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PLO 2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ค าตอบที่ตรงกับความต้องการโดยพิจารณาองค์ประกอบ
ทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม 
สังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ 

 

ระหว่างทฤษฎีและปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มีการซักถามหรือตอบค าถามระหว่างการเรียน มี
การศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมพร้อมทั้งการน าเสนอ
งาน  
2) มีการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ วิ ช า ชี พ  เ ชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ ที่ มี
ประสบการณ์ทีเกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ให้นิสิตมีโอกาสไปเรียนรู้งานในสาขา
วิ ช าชีพจากสถานประกอบการ โดยการฝึ ก
ปฏิบัติงานของนิสิต 

2) ประเมินการเรียนรู้จากวิชาปฏิบัติการอย่าง
น้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา  
3) ประเมินกระบวนการเรียนรู้จากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO 1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ 
และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 
PLO 2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้าง
ค าตอบที่ตรงกับความต้องการโดยพิจารณาองค์ประกอบ
ทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม 
สังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ 
PLO 4 ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งต้อง
ท าการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์

 
1) ใช้กระบวนการในการสอนแบบผสมผสาน
ประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎี และการใช้โจทย์
ตัวอย่างเพ่ือให้สามารถระบุปัญหา เลือกใช้สมการ
ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีและปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มีการซักถามหรือตอบค าถามระหว่างการเรียน มี
การศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมพร้อมทั้งการน าเสนอ
งาน  
2)  ให้โจทย์ปัญหากลับไปท าเป็นการบ้าน  
3) ก าหนดกรอบเวลาในการท ารายงาน และการส่ง
รายงาน  
4) ฝึกให้นิสิตท าการทดลองในวิชาปฏิบัติการ 

 
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนอย่าง
น้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา 
2) ประเมินจากนิสิตงานที่เป็นโจทย์ที่นิสิต
น ามาส่งเมื่อเรียกเก็บ 
3) การเช็คความตรงต่อเวลาเมื่อนิสิตส่งงาน 
4) ตรวจสอบข้อมูลที่นิสิตเก็บได้ในระหว่างการ
ทดลองกับข้อมูลที่นิสิตวิเคราะห์ในรายงาน 
5) มีการจัดการสารเคมีที่ใช้แล้วตาม
ห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง และมีการก าจัด
สารเคมีที่ใช้แล้ว การทิ้งสารเคมีเมื่อเสร็จสิ้น
การใช้งานภายในห้องปฏิบัติการ หรือการท า
โครงงานตามระบบการจัดการของเสียของ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
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ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและ
สังคมศาสตร์ 
PLO 6 ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการ
ตัดสินใจทางวิศวกรรมในการสรุปผล 
PLO 7 ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้ใหม่
เมื่อต้องการได้ ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

5) ให้ความรู้ให้นิสิตด้านความปลอดภัยในการใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิศวกรรม และสารเคมี การ
ก าจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว 
6) ฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจากการเรียน
วิชาการออกแบบระบบ  
 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
PLO 2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้าง
ค าตอบที่ตรงกับความต้องการโดยพิจารณาองค์ประกอบ
ทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม 
สังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ 
PLO 3 ความสามารถในการสื่อสาร น าเสนองาน และการ
บริหารงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพกับ
กลุ่มคนที่หลากหลาย 
PLO 5 ความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในฐานนะสมาชิกและการเป็นผู้น า สร้างความร่วมมือและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างานร่วมกัน สร้างเป้าหมาย 
วางแผน และท างานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
PLO 7 ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้ใหม่
เมื่อต้องการได้ ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 

 
 
1) การให้ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม และการน าเสนอใน
วิชาทฤษฎีและปฏิบัติการ  
2) การท ากิจกรรมนอกชั้นเรียนที่ต้องประสานงาน
กับผู้อ่ืน  
3) มีการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ทีเ่กี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่อง ให้นิสิตมีโอกาสไปเรียนรู้งานในสาขา
วิชาชีพจากสถานประกอบการโดยการฝึก
ปฏิบัติงานของนิสิต 

 
 
1) ประเมินจากจ านวน และความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80% จากการท า
กิจกรรมนอกชั้นเรียน  
 
2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
3) ประเมินจากผลการประเมิน และความ
คิดเห็นโดยหัวหน้างานในสถานประกอบการที่
นิสิตไปฝึกงาน 
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5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ 
และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนโดยการ
ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ 
PLO 3 ความสามารถในการสื่อสาร น าเสนองาน และการ
บริหารงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพกับ
กลุ่มคนที่หลากหลาย 
PLO 6 ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการ
ตัดสินใจทางวิศวกรรมในการสรุปผล 
PLO 7 ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้ใหม่
เมื่อต้องการได้ ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

 
1) ใช้กระบวนการในการสอนแบบผสมผสาน
ประกอบด้วย การบรรยายทฤษฎี และการใช้โจทย์
ตัวอย่างเพ่ือให้สามารถระบุปัญหา เลือกใช้สมการ 
และพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
ในการแก้ปัญหา โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีและปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มีการซักถามหรือตอบค าถามระหว่างการเรียน มี
การศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมพร้อมทั้งการน าเสนอ
งาน  
2) ให้นิสิตค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือประกอบการเรียน การน าเสนอทั้ง
รายวิชาทฤษฎี และวิชาปฏิบัติการ 
3) มีการใช้โปรแกรมซอฟแวร์ในการออกแบบ
อุปกรณ์ การค านวณ การแก้ปัญหาสมการทาง
คณิตศาสตร์ 
4) มีการใช้ Microsoft Excel ในการค านวณ
เบื้องต้น  
5) มีการให้นิสิตอ่านข้อมูลงานวิจัย และออกแบบ
การทดลองจากข้อมูลที่ได้อ่าน 

 
1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบย่อย การ
สอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนอย่าง
น้อย 1 รายวิชาต่อปีการศึกษา 
2) ตรวจสอบการออกแบบการทดลอง และ
ข้อมูลที่นิสิตวิเคราะห์ในรายงาน 

3) ประเมินในระหว่างการสอน โดยให้นิสิต
แก้ปัญหา วิ เคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหาเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่ม
นิสิต และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
    (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 

 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้นและแบบไม่มี ค่าระดับขั้น เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F   

ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามล าดับ 
1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขึ้น ได้แก่วิชา 51239262 การฝึกงานทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม จะให้ระดับคะแนนเป็น S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์ และ U หมายถึงผล
การศึกษาไม่ผ่านตามเกณฑ ์

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความ

รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้ง

ก่อนประกาศผลสอบ 
2.3 ตรวจสอบจากรายงานผลการประเมินรายวิชา 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เรียนครบและสอบผ่านตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.3 เกณฑอ่ื์นๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยและคณะ และให้เข้าใจวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของหลักสูตรตาม แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้
ค าแนะน าต่างๆ แก่อาจารย์ใหม่ 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะต้องด าเนินการ และทราบข้อมูลอื่นๆ ในส่วนที่อาจารย์ใหมต่้องปฏิบัติหรือด าเนินการ 

1.3 มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมสอง

หลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 

2.1.2  อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ อิง
พัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน โดย
อย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอ่ืน ๆ 
2.2.2  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2.2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
 
  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การก ากับมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

กระทรวงศึกษาธิการ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการ
อุดมศึกษา และ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมและองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 โดยตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอน ในการก ากับมาตรฐานหลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน 
บริหารหลักสูตรภายใต้การก ากับดูแลและก าหนดนโยบายโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
2. บัณฑิต 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีความสามารถท างาน
ในภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา โดยบัณฑิตจะมีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ี
ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 2. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือสร้างค าตอบที่ตรงกับความต้องการโดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและ
ความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ 
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 3. มีความสามารถในการสื่อสาร น าเสนองาน และการบริหารงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

4. มีความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้าน
วิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งต้องท าการตัดสินใจบนพื้นฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อ
สังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคมศาสตร์ 

5. มีความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกและการเป็นผู้น า สร้าง
ความร่วมมือและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกัน สร้างเป้าหมาย วางแผน และท างานได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

6. มีความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมาย
ข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมในการสรุปผล 

7. มีความสามารถในการหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้ใหม่เมื่อต้องการได้ ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

 
 

3. นิสิต 
3.1 การรับนิสิต 

 การรับนิสิตและคุณสมบัติของนิสิตที่เข้าเรียนในหลักสูตรเป็นไปตามประกาศการรับสมัครของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3.2 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ 

3.3 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
3.3.1 เกณฑ์การวัดผล (ระบุ) ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาะดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3.3.2 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมิน

ข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
1) การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านการพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนประกาศผลสอบ 
2) พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม จากการตรวจเยี่ยมนิสิตฝึกงาน และการสัมภาษณ์ผู้ควบคุมการฝึกงานจากสถานประกอบการ 
รวมถึงผลการประเมินนิสิตโดยผู้ควบคุมการฝึกงาน 

3) ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
3.3.3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เรียนครบและสอบผ่านตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2) ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
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3) เกณฑ์อ่ืนๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.4 การอุทธรณ์ของนิสิต 
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดย
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกลไกในการกลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกในสาขาวิชานั้นๆ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และบัณฑิต
มีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิตามที่ก าหนด 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษต้องเป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยอาจารย์พิเศษ 

พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะและมีระบบควบคุมติดตามการจัดท าแผนการสอนและการ
ประเมินของทุกรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านัก

หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส าหรับระดับคณะฯ ได้จัดให้
มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง มีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตลอดจน
ห้องปฏิบัติการส าหรับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเพียงพอ ทางคณะฯ ยังได้มีการประสานงานกับ
ส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น คณะฯ มีการจัดหาและจัดเตรียมสื่อการ
สอนอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการสอนของอาจารย์แต่ละท่านด้วย เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2564 2565  2566 2567 2568 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2552 หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงาน
การประเมินตนเอง หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองปีที่แล้ว   

x x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อนั้นว่ามี
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปราย
โต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ควร
ประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็
จะตอ้งมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนจะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้จัดการเรียนการสอนไปแล้ว หากพบว่าการด าเนินงานไม่มีประสิทธิภาพก็
จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล
ต่อไป 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
นิสิตมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ การสอน และ

การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

ที่ใช้ในการประเมินหลักสูตรผ่านการท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ภาควิชาต่างๆ โดยมีการระบุข้อมูลที่จะท าการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน

ของหลักสูตรตามรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในรายการที่ 7 ของหมวดที่ 7 และน าเสนอต่อคณบดี 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการสอนของ

อาจารย์ผู้สอน นิสิต บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และจากข้อมูลที่ได้จาก มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 เพ่ือ
ด าเนินการระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการหลักสูตรทั้งในภาพรวมหรือในแต่ละรายวิชา หลังจากนั้น จะ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 ค าอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     เอกสารแนบหมายเลข 3        แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
             สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

เอกสารแนบหมายเลข 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
    พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
89510064 ภูมิบูรพา                 3 (2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
  รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ์ทะเล การสร้าง การมีส่วนร่วม และ
การสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  Root of Burapha University (BUU) ; local wisdom of Eastern Thailand; BUU 
core values, being BUU student; marine conservation; contributing, participating, and 
conveying from generation- to- generation; Eastern Economic Corridor (EEC) ; Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
 
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต                2 (1-2-3) 
  Happiness and Values of Life 
  ความหมายของชีวิต การรู้จักและเข้าใจตน การปรับปรุงและพัฒนาตน การตั้งเป้าหมาย
และวางแผนชีวิต การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า การปรับตัวแบบองค์รวมในสังคมที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลง 
  Meanings of life; self-perceptions and understanding; self-improvement and 
development; goal-setting and life planning; living a valuable and happy life; holistic self-
adjustment in a changing society  
   
89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ                    2 (1-2-3) 
  Food for Health 
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารป้องกันโรค 
อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยด้านอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  Basic knowledge of food and nutrition; food for health, food for disease 
prevention; processed food; food product for health; food safety and consumer 
production 
   
89510664  เสพศิลป์สร้างสุข                2 (1-2-3) 
  Appreciation of Arts for a Happy Life 
  คุณค่าของศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดงต่อการด าเนิน
ชีวิตของมนุษย์ สุนทรียะของการเสพงานศิลปะด้านทัศนศิลป์ การออกแบบ ดนตรีและศิลปะการแสดง 
หลักการใช้ศิลปะเพ่ือแก้ปัญหาและส่งเสริมการมีสุขภาวะทางกายและใจที่ดี การฝึกปฏิบัติทางศิลปะแขนง
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะทางกายและใจ 
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  Value of visual arts; design; music and performing arts to human living; 
visual arts appreciation; design, music, and performing arts; artistic principles for problems 
solving and physical and mental well-being promotion; practices in various arts for physical 
and mental well-being promotion 
 
89520264  กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน              2 (1-2-3) 
  Thinking Process for Understanding Oneself and Others 
  การพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืนเน้นการให้คุณค่าการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ พัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การ
พัฒนาศักยภาพที่สูงสุด ใช้การเรียนรู้ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรีย
สนทนาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความใฝ่เรียน ฝึกตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  Systematic thinking process to understand oneself and others in the 21 st 
century, focusing on introspective learning; development of human inner perspective 
towards the maximum potential; application of learning for inner changes; deep listening; 
aesthetic dialogue for continuous learning and practice 
 
89520364  กิจกรรมสร้างสรรค์                2 (1-2-3) 
  Creative Activities 
  ทฤษฎีและองค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ แนวทางการพัฒนาและส่งเสริม การจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย ฝึกปฏิบัติและจัดโครงการที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในองค์กร 
  Theories and components of creative thinking; guidelines for developing 
and promoting, organizing various activities; practical work and projects that promote 
creative thinking in the organization 
 
89520464  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    3 (2-2-5) 
  English for Communication 
  ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมโลก เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจาวัน 
  Practicing skills in listening, speaking, reading, and writing English; 
vocabulary and language structure; English language learning strategies; global culture; 
communication in daily life 
 
89520664  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง              3 (2-2-5) 
  Experiential English 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ฝึกกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และอภิปราย เรียนรู้พหุวัฒนธรรม 
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  Practicing English language skills through activities; practicing English 
language learning strategies; critical thinking skills and discussion in multi-cultural contexts 
 
89520864  ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย             2 (1-2-3) 
  Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ การฟังและจดบันทึกรายงานการประชุม 
การสนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางอีเมล์ การเขียนโครงการและเอกสารเชิงหลักการ การออกแบบ
แบบสอบถาม และการเขียนใบสมัครออนไลน์ 
  Thai language skills for careers; listening and note- taking for meetings; 
business conversations; e- mail correspondence; projects and conceptual framework 
writing; questionnaire design; online job applications writing 
 
89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต                     2 (2-0-4) 
  Opportunities and Challenges in Future Careers 
 นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จ าเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
                    Thailand 4.0 policy; Eastern Economic Corridor, potential core 
technologies and industry clusters driving economic growth; integrated economic model 
towards sustainable development, bioeconomy, circular economy and green economy; 
workforce skills required for targeted industry clusters; self-competency assessment; 
labor market in Eastern Economic Corridor 
 
89530164  ทักษะดิจิทัล                2 (2-0-4) 
 Digital Skill 
 การสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข่าวสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ธุรกิจ และสังคม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
 Creation and dissemination of online-videos, images, music, messages, and 
news; digital application in daily life, business and society; emerging technologies 
 
89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ              2 (2-0-4) 
 Interactive Media Design 
 การแสดงผลและการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการ
ปฏิสัมพันธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมและความรู้สึก กระบวนการในการ
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ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (brand) ส าหรับผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง  
 Visualization and interactivity; understanding and conceptualizing of 
interaction; cognitive aspects; social and emotional interaction; the process of interaction 
design; design and establish brand based on client specifications 
 
89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ              2 (2-0-4) 
 Media Design and Presentation 
 การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  การน าเสนอเนื้อหาเชิง
ดิจิทัลอย่างมืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  
 Professionally present digital content; evaluation with standard tools 
 
89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด            2 (2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
  คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว การคิดดอกเบี้ยทบต้น การผ่อน
ช าระแบบรายงวด การออมเงินแบบรายงวดบัตรเครดิต การค านวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการผิด
นัดช าระ การลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ดอกเบี้ยจากการกู้
เงินแบบต่าง ๆ การวางแผนทางการเงินเพ่ือการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิม
มูลค่าเงินออมจากการลดหย่อนภาษี 
 Introduction to financial mathematics; simple interest calculation; 
compound interest; amortized loan, annuity saving, credit card, overdue payment and fee 
calculation; investment; the investments return analysis; loans interest analysis; financial 
planning for life under sufficiency economy; annuity saving and tax deduction 
 
89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร               2 (2-0-4) 
 Food Science 
 ความหมายและความส าคัญของอาหาร องค์ประกอบในอาหาร เคมีอาหาร การแปรรูป
อาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การถนอมอาหาร โภชนาการอาหาร ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเชิงหน้าที่ เครื่องดื่ม การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานและ
คุณภาพอาหาร อาหารใหม่ 
 Definition and importance of food; food composition; food chemistry; food 
processing; food deterioration; food microbiology; food preservation; food nutrition; variety 
of food products; functional food; beverage; food packing; food quality and standards; 
novel food 
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89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม               2 (2-0-4) 
Environmental Science 
ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บทบาทของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 
มลพิษพลาสติก (ไมโครพลาสติกกับมลพิษทางน้ า ) PM2.5 กับปัญหามลพิษทางอากาศ ไฟป่าและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน วิถีเกษตรอินทรีย์ การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

Definition and scope of environmental science; role of science and 
technology, and sustainable development of the environment; climate change and global 
warming; plastic pollution (micro plastic and water pollution) ; PM 2 . 5  and air pollution 
problems; forest fires and their environmental impact; renewable energy; organic farming 
practices; restorative environment with biological processes; environmental science and 
quality of life; innovation for the environment 
 
89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง               2 (2-0-4) 

Cosmetic Science 
 เครื่องส าอางเบื้องต้น เทคโนโลยีความงาม สูตรเครื่องส าอาง วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง
เพ่ือการดูแลผิวหนัง วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางการดูแลเส้นผม สารหอมและสุคนธศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางสีสัน การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โพลีเมอร์ในเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     
ชีวะโมเลกุลในเครื่องส าอาง เคมีเภสัชส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
เครื่องส าอาง 
 Introduction of cosmetic; beauty technology; cosmetic formulation; 
cosmetic science for skin care; cosmetic science for hair; fragrance and aromatic science; 
color cosmetic science; evaluation of cosmetic products; polymer in cosmetics; sunscreen 
products;  biomolecules in cosmetics; pharmaceutical chemistry for cosmetic science; 
natural product in cosmetics 
 
89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์                2 (2-0-4) 

Science Literacy 
 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งรอบตัว วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบันและอนาคต 
 Scientific thinking; scientific perspective of surrounding things of Interests 
and prospective science of interests 
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89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น              2 (2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ การ
เข้ารหัสของข้อมูลในชีวิตประจ าวัน การตรวจสอบรหัสที่มีความผิดพลาดหรือถูกปลอมแปลง 
 Introduction to science of data; data analysis; data for decisions; encoding 
data in everyday life; detecting errors in the received data; identifying manipulated codes 
 
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม           2 (2-0-4) 
 Creativity and Innovation for Social Development 
 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การก าหนดปัญหา การระดมสมอง การสร้างแนวความคิดใหม่ และการ
แก้ปัญหาทางสังคม 
 Essence of creativity and innovation in disruptive era; design thinking, 
problem identification, brainstorming, idea generation and social problem-solving  
 
89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธุรกิจ                   2 (2-0-4) 
 Law for Worker and Business 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่ส าคัญส าหรับคนท างาน  กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แรงงาน จัดตั้งบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับการ
ต่อต้าน     การทุจริต กรณีศึกษา 
 Basic knowledge of laws; principles of labor laws; civil and commercial laws; 
labor laws; company- established laws; intellectual property laws; tax laws; bankruptcy 
laws; anti-corruption laws; case study 
 
89531264 องค์ประกอบการจัดการ               2 (2-0-4) 
  Management Functions 
 แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ หน้าที่
หลักในการจัดการ การวางแผน  
 Basic concepts and characteristics of an organization; principles of 
management; management process; management functions; planning  
 
89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ               2 (2-0-4) 
  Business Environment 
 สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ 
 Management environment; management ethics 
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89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร              2 (2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
 การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้น า และการควบคุม 
 Organizational and human resource management; directing; controlling  
 
89531564 การวางแผนกลยุทธ์               2 (2-0-4) 
  Strategic Planning 
 แนวคิดพ้ืนฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ  
เชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ 
 Strategic concepts and administration process; planning process and 
strategic decision making; strategic implementation and control business 
 
89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน              2 (2-0-4) 
  Performance Controlling  
 การวางแผน การด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการคุณภาพ  
 Planning; operating; controlling production of product and service; 
product and operation process designs; quality management 
 
89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21            2 (2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
 ความหมาย ความส าคัญของการตลาดต่อธุรกิจ  กระบวนการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ประสมทางการตลาด-ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด-การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การตลาด 4.0 
 Meaning and importance of marketing to businesses; process of marketing; 
marketing environment; marketing mix- product, price, channel and promotion- creating a 
competitive advantage; global marketing and business ethics; social responsibility; marketing 
4.0  
 

89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่              2 (2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
 พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาด
และระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ทางการตลาด 
 Modern consumer behavior; behavior of consumer decision making process; 
buyers’behavior; marketing research; marketing information system; market segmentation; 
target marketing; market positioning 
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89531964 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ            2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการบริการ 
 Basic accounting theories; concepts; processes in service industry 
 

89532064 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต             2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการผลิต  
 Basic accounting theories; concepts; processes in manufacturing  
 

89532164 การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย              2 (2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในธุรกิจค้าขาย  
 Basic accounting theories; concepts; processes in merchandise 
 
89532264 หลักการบัญชี                2 (2-0-4) 
  Accounting  
 หลักการ กระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ธุรกิจ  
 Concept; process; preparation of supported documents; business journal  
entries  
 
89532364 งบการเงิน                2 (2-0-4) 
  Financial Statements  
 งบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน กระแส
เงินสดของ 
ธุรกิจ  
 Preparation of trial balance; adjustment of accounting errors; preparation 
of financial statements for private and public business firms; accounting management 
principles of assets; liabilities; shareholders’ equity 
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89532464 รายงานการเงิน                2 (2-0-4) 
  Financial Report  
 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดท าและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด 
 Financial credit analysis; constructing and managing master budget; capital 
budget evaluation; financial reporting analysis; cash budgeting; modern management 
accounting techniques 
 
89532564 ภาษีธุรกิจ                2 (2-0-4) 
  Business Taxation  
 หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ       
ในการเสียภาษี การค านวณภาษี การจดทะเบียน การจัดท าแบบฟอร์ม การจัดท ารายงาน การยื่นแบบ
แสดงรายการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีส าหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการภาษีทางธุรกิจ 
 Principles, types and practices of business taxation; tax responsibility; tax 
calculations; registration form preparation; report preparation; filing return forms; basic 
knowledge about stamp duties; customs duties; excise taxes; promotional taxes for specific 
businesses; current issues regarding business taxation 
 
89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์              2 (2-0-4) 
  Human Resources Foundation 
 การจัดการ และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรม
และการพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 Human resource management; employee retention in business; human 
resource functions including planning, recruitment and selection, job placement, 
orientation, coaching, training and development, and performance evaluation 
 
89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ              2 (2-0-4) 
  Service Experience Design 
 วิธีการคิดการออกแบบเพ่ือผลิตบริการและการออกแบบระบบใหม่ให้น่าสนใจ พ้ืนฐาน
ของจุดสัมผัสเชิงพฤติกรรม การสร้างแผนภาพ การเล่าเรื่อง การคิดต้นแบบอย่างรวดเร็ว 
 Methods of design thinking in order to produce new service and system 
development; a foundation about the behavioral touchpoints; diagramming and 
storytelling; rapid prototyping 
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89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ              2 (2-0-4) 
  Service Innovation Design  
 วิธีการคิด การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ
วิจัยทางการตลาด การจัดการการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเครือข่าย การวิจัย
และพัฒนา 
 Methods of design thinking in order to launch new product development; 
managing intellectual property; market research; managing organizational knowledge 
transfer; strategic alliances and networks; research and development  
  
89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21             3 (0-0-9) 
  Entrepreneurship in the 21st Century 
  แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่  21 อย่างมี
จริยธรรมตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ 
  Concepts of entrepreneurship; ethics and entrepreneurship skills in 21st 
century according to laws for a company establishment and general business laws; able 
to accomplish the business plan 
 
89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี            3 (0-0-9) 
  Transforming Thailand through Innovation and Technology 
  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบนิเวศ
นวัตกรรมของประเทศไทย การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ลูกค้าและการขาย แผนภาพ
คุณค่าที่ส่งมอบ ความเป็นผู้น าและการสร้างทีม ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาทักษะการน าเสนอ
งานเชิงธุรกิจ 
  National economic and social development through innovation and 
technology, Thailand’s innovation ecosystems; innovation-driven entrepreneurship, 
customers and sales, value proposition canvas, leadership and team building, intellectual 
property and business pitching skill training 
 
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม              3 (0-0-9) 
  Creating Social Enterprises 
  รากเหง้าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม ความ
เหลื่อมล้ าในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การเรียนรู้ความร่วมมือแบบประชารัฐ การแก้ไข
ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดของกิจการเพ่ือสังคม การสร้างสรรค์แผนกิจการเพ่ือสังคมแห่ง
อนาคต 
  The foundation of culture and natural resources; social and environmental 
issues; disparity in society; improving the quality of life of communities; learning in a civil 
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state cooperation; solving social and environmental problems; concept of social 
enterprises; creating a corporate plan for future society 
 
30212164 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1               3 (3-0-6) 
  Engineering Mathematics I 
  พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับงานทางวิศวกรรม สมการและการหารากของสมการ เมตริกซ์ 
ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย ระบบการก าจัดแบบเกาส์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและ
เส้นตั้งฉาก ผลต่างอนุพันธ์และการประมาณเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ การหาค่าสูงสุด-ต่ าสุดและการทดสอบ 
การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด-ต่ าสุด ฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์ 
ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการหา
ปริพันธ์โดยการท าเป็นเศษส่วนย่อย ปริพันธ์จ ากัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส 
  Linear algebra for engineering application; equations and root findings; 
matrix; linear system of equations and their solutions; Gaussian elimination; limits and 
continuities of functions; derivatives of algebraic and transcendental functions; 
applications of derivatives; equation of tangent and normal lines; differential and linear 
approximation; related rates; maximum- minimum; curve sketching using the first and 
second derivatives, and optimization problems; functions of several variables; limits and 
continuities of several variables functions; partial derivative; chain rule and applications; 
indefinite integrals; techniques of integration including integration by parts; integration of 
trigonometric functions and partial fractions; definite integrals; fundamental theorem of 
calculus 
 
30212264 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2               3 (3-0-6) 
  Engineering Mathematics II   

บุรพวิชา: 30212164  
  ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขต การหาพ้ืนที่ 
ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พ้ืนที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การหาพ้ืนที่ ความยาวส่วนโค้งและพ้ืนที่ผิว
ของเส้นโค้งในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประมาณค่าของปริพันธ์จ ากัดเขตโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงเลข รูปแบบยัง
ไม่ได้ก าหนด และกฎของโลปิตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ระบบพิกัดคาร์ทีเซียน ระบบพิกัดทรงกระบอก 
และระบบพิกัดทรงกลมในสามมิติ เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ใน
สามมิติ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์หลายชั้นของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น 
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Prerequisite: 30212164  
  Rectangular and polar coordinates; applications of definite integrals, to find 
areas, volumes, arc length of curves and areas of surfaces of revolutions; finding areas, arc 
length and surfaces of revolutions in polar coordinate system; numerical approximations 
of definite integrals; indeterminate forms and L’ Hospital’ s rule; improper integrals; 
cartesian, cylindrical and spherical coordinate systems in three dimensions; vectors and 
analytic geometry in three dimensional space; vector algebra in three dimensions; 
differentiation and integration of vector valued function of real variable and applications; 
multiple integrals of several variable functions and applications; line integral 
 
30810264  ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรม                    3 (3-0-6) 

 Introductory Physics for Engineering 
เวคเตอร์ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรง และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน 

การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาพและวัตถุแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล อุณหภูมิและความ
ร้อน 

Vector; motion; force and Newton's law of motion; work and energy; 
motion of the system of particles and rigid body; properties of matters; fluid mechanics; 
temperature and heat 

 
30810464  ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม                   3 (3-0-6) 

  General Physics for Engineering  
ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ คลื่น คลื่นเสียง สนามไฟฟ้า

และกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กตริก สนามแม่เหล็ก หลักการสนามแม่เหล็กไฟฟ้า กฎ
ของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

Physics for engineering:  foundation and frontier of physics; wave; sound; 
electric field and Gauss law; electric potential; capacity and dielectric; magnetic field; 
elements of electromagnetism; Faraday's law; inductive; optics; modern physics 
 
30810564  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม                                              1 (0-3-1) 
               General Physics Laboratory for Engineering 
              บุรพวิชา: 30810464 หรือเรียนพร้อมกับ 30810464 
                     ปฏิบัติการในเรื่องเก่ียวกับเนื้อหาวิชา 30810464 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม 

Prerequisite: 30810464 General Physics for Engineering or simultaneously 
study with 30810464 General Physics for Engineering 
                Operating related to subject of 30810464 General Physics for Engineering 
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50010164 กลศาสตร์วิศวกรรม               3 (3-0-6) 
  Engineering Mechanics 
  ระบบของแรง แรงลัพธ์ สภาพสมดุล แรงเสียดทาน จลนศาสตร์และพลศาสตร์เบื้องต้น
ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 

Force systems; resultant; equilibrium; friction; introduction to kinematics 
and kinetics of particles and rigid bodies; Newton’s law of motion 

 
50210164 เคมีส าหรับวิศวกรรม               3 (3-0-6) 
  Chemistry for Engineering 
  สสารและการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล สมบัติของธาตุตามตาราง
ธาตุ โลหะทรานสิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและสารละลาย ปริมาณสารสัมพันธ์
และพ้ืนฐานทฤษฎีอะตอม เทอร์โมไดนามิกส์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก ไฟฟ้าเคมี 
  Matter and change of matter; structure of atoms and molecules; periodic 
properties; transition metals; chemical bonds; properties of gases, liquids, solids, and 
solutions; stoichiometry and basis of the atomic theory; thermodynamics; chemical 
kinetics; chemical equilibrium; ionic equilibrium; electrochemistry 
 
50210264 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม                        1 (0-3-1) 
  Chemistry Laboratory for Engineering 
  บุรพวิชา: 50210164 หรือเรียนพร้อมกับ 50210164  
  ปฏิบัติการเคมีสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 50210164 เคมีส าหรับวิศวกรรม 
  Prerequisite: 50210164 Chemistry for Engineering or simultaneously study 

with 50210164 Chemistry for Engineering 
  Experiments related to the description of 50210164 Chemistry for 
Engineering 
 
50121164  วัสดุวิศวกรรม                 3 (3-0-6) 
               Engineering materials 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของ 
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมพอสิท แผนภาพสมดุลและการตีความหมาย คุณสมบัติทาง
กายภาพและคุณสมบัติเชิงกล การเสื่อมสภาพของวัสดุ และหัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวัสดุ
วิศวกรรม 

Relationship between structures, properties, production; processes and 
applications of metals, polymers, ceramics and composites; phase equilibrium diagrams 
and their interpretation; physical and mechanical properties; materials degradation; and 
selected topics in an identified area of engineering materials 
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50123264  สถิติวิศวกรรม                 3 (3-0-6) 
                     Engineering Statistics 
                     ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มแบบต่างๆ สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การใช้กลวิธีทางสถิติในการแก้ปัญหา 
                     Probability theory; random variables; statistical inference; analysis of 
variance; regression and correlation; using statistical methods as the tool in problem 
solving 

 
50310164   เขียนแบบวิศวกรรม               3 (2-3-4) 
  Engineering Drawing 
  การสื่อสารแบบทางเทคนิค การสเก็ตภาพและการเขียนตัวอักษร การเขียนภาพออโธร์
กราฟฟิคและภาพพิคทอเรียล การจ าลองภาพสามมิติ ภาพตัด ภาพช่วย การบอกขนาดและความ
คลาดเคลื่อนยินยอม การอ่านและเขียนแบบสั่งงาน  
  Technical graphic communication; sketching and lettering; orthographic and 
pictorial drawing; three-dimensional modeling, section views, auxiliary views; dimensioning 
and tolerancing, reading and constructing working drawings 
 
50522164  การส ารวจ                                                                            3 (2-3-4) 
                    Surveying 

บทน าเกี่ยวกับการส ารวจ พ้ืนฐานของการส ารวจ งานระดับ หลักการและการใช้งาน
กล้องธีโอโดไลท์ การวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานส ารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
การปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาค่าแอซิมัทที่แม่นย า ระบบพิกัดวงรอบระนาบที่แม่นย า งาน
ระดับท่ีแม่นย า การส ารวจภูมิประเทศ การวาดแผนที่ 

Introduction to surveying work; basic field work; leveling; principles and 
application of theodolites; distance and direction measurements; error in surveying, 
acceptable error, data correction, triangulation; precise determination of azimuth; precise 
traverse plane coordinate system, precise leveling; topographic survey; map plotting 
 
51410164 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม            3 (2-3-4) 
  Computer Programming for Engineering 
  แนวความคิดคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
แนะน าโปรแกรมทางด้านวิศวกรรม การออกแบบโปรแกรม ตัวแปร ตัวด าเนินการและนิพจน์ อินพุตและ
เอาท์พุตพ้ืนฐาน ค าสั่งควบคุม การเขียนโปรแกรมค านวณส าหรับงานทางวิศวกรรม  

Computer concepts; computer components; hardware and software 
interaction; introduction to engineering software; programming design; variables, operators 
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and expressions; basic input and output statements; control statements; computational 
programming for engineering application 
 
51211164 เคมีฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม              2 (2-0-4) 
               Physical Chemistry for Environmental Engineering 
               งาน และความร้อน คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ แผนภาพสถานะ และการเปลี่ยนสถานะ กฎ
ข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ สมดุลมวลวสารและสมดุลพลังงานในระบบปิด และระบบเปิดสมดุลมวล 
ผลกระทบจากความร้อน กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ กฎอัตรา การประเมินอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาจากข้อมูลการทดลอง เครื่องปฏิกรณ์ 

Heat and work; properties of pure substances; phase diagram and phase 
transition; first law of thermodynamics; mass and energy balance in open and closed 
systems; heat effects, second law of thermodynamics; stoichiometry; rate law; evaluation 
of reaction rate from experimental data; reactor 

 
51221264 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม              3 (3-0-6) 
               Hydraulics for Environmental Engineering 

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล จลนศาสตร์ของของไหล สมการพลังงานของ
การไหลแบบไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา โมเมนตัมและแรงทางพลศาสตร์ของการไหล การวิเคราะห์เชิงมิติ
และความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ การไหลของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทางน้ าเปิด การวัด
อัตราการไหล การไหลแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

Properties of fluids; fluid statics; kinematics of fluid flow; energy equation in 
steady flow; momentum and dynamic forces in fluid flow; similitude and dimensional 
analysis; flow of incompressible fluid in pipes; open-channel flow; fluid flow measurement; 
unsteady flow 

 
51221364 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม               3 (3-0-6) 
               Chemistry for Environmental Engineering 

    คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของน้ าและน้ าเสีย สมดุลเคมี วิธีการวิเคราะห์และการ
ประยุกต์ข้อมูลในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเชิงปฏิบัติ การเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง การ
วิเคราะห์คุณภาพน้ าทางห้องปฏิบัติการ การตรวจวิเคราะห์ของแข็ง ออกซิเจนละลายน้ า บีโอดี ซีโอดี 
ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส 

Chemical and physical characteristics of water and wastewater; chemical 
equilibrium; methods for determination and application of data to environmental 
engineering practice; sample collection and preservation; laboratory analysis of water; 
determinations of solids, DO, BOD, COD, nitrogen, phosphorus 
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51221464 เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม                2 (2-0-4) 
              Environmental Organic Chemistry 

แนะน าเคมีอินทรีย์ ประเภทของสารอินทรีย์และปฏิกิริยา การประยุกต์หลักทางเคมีในระบบ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ สมดุลระหว่างวัฏภาคแก๊ส ของเหลวและของแข็ง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง 

Introduction to organic chemistry; types of organic chemicals and organic 
reaction; application of chemical principles to natural and engineered environmental 
systems; equilibrium between gaseous, liquid and solid phases; transformation processes 
 
51221564 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม              3 (3-0-6) 
               Biology for Environmental Engineering 

เซลล์และโครงสร้าง หลักการทางด้านแบคทีเรียวิทยา วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจทาง
แบคทีเรียวิทยาของน้ าและน้ าเสีย การท างานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องการปรับเสถียรของสารอินทรีย์ การ
ย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ แนวคิดพ้ืนฐานทางพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ความสามารถในการผลิต 
และปัจจัยจ ากัด แนวคิดพ้ืนฐานของระบบนิเวศ พลวัตของสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมของการบ าบัดน้ าเสีย 

Cell and its structure, principles of bacteriology; methods of collection and 
bacteriological examination of water and wastewater; actions of enzymes as related to 
stabilization of organic matter, biodegradation of organic compounds; fundamental 
concepts related to energy; food chain; productivity and limiting factors; basic concept of 
ecology; biota dynamics in wastewater treatment environments 

 
51228164 ปฏิบัติการชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม             1 (0-3-1) 
               Hydraulics Laboratory for Environmental Engineering 

บุรพวิชา: 51221264 หรือเรียนพร้อมกับ 51221264 
ปฏิบัติการทดลองเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของของไหลในสภาพต่างๆ ทั้งในทางสถิตยศาสตร์ 

จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของการไหลของน้ าในท่อและทางน้ าเปิด การวัดอัตราการไหลในท่อและทางน้ า
เปิดด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 

Prerequisite: 51221264 Hydraulics for Environmental Engineering or 
simultaneously study with 51221264 Hydraulics for Environmental Engineering 

Experiments for study of fluid flow behaviors in various conditions in aspects of 
fluid statics; fluid kinematics and fluid dynamics in pipe and open channel; flow 
measurements in pipe and open channel with various equipment 
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51228264 ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม              1 (0-3-1) 
               Environmental Chemistry and Biology Laboratory 

บุรพวิชา: 51221364 และ/ หรือ 51221564 หรือเรียนพร้อมกับ 51221364 และ/ หรือ 
51221564  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับวิชา 51221364 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และวิชา 
51221564 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Prerequisite: 51221364 Chemistry for Environmental Engineering and/or 
51221564 Biology for Environmental Engineering or simultaneously study with 51221364 
Chemistry for Environmental Engineering and/or 51221564 Biology for Environmental 
Engineering 

     Experiments related to the descriptions of 51221364 Chemistry for 
Environmental Engineering and 51221564 Biology for Environmental Engineering 

 

51232164 วิศวกรรมประปา                3 (3-0-6) 
               Water Supply Engineering 

     ความส าคัญของทรัพยากรน้ า น้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน คุณภาพและมาตรฐาน ความต้องการน้ า 
กระบวนการผลิตน้ าประปาประกอบด้วย การเติมอากาศ การสร้างและรวมตะกอน การตกตะกอน การ
กรอง และการฆ่าเชื้อโรค 

     Importance of water resource; surface water and ground water; quality and 
standard; water demand; water treatment processes:  aeration, coagulation and 
flocculation, sedimentation; filtration; and disinfection 

 
51232264 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           3 (3-0-6) 
              Biological Unit Processes for Environmental Engineering 

   หลักการพ้ืนฐานของกระบวนการทางชีวภาพส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย หลักการของวิศวกรรม
ถังปฏิกรณ์ จลนศาสตร์ของระบบชีวเคมี แบบจ าลองของถังปฏิกิริยาชีวภาพ การควบคุมพารามิเตอร์
ส าหรับการบ าบัดทางชีวภาพที่มีการเจริญของจุลินทรีย์แบบแขวนลอยและแบบเกาะติด ระบบบ าบัดน้ า
เสียทางชีวภาพ 
       Fundamentals of biological unit processes in wastewater treatment; reactor 
engineering; kinetics of biochemical systems; modeling of biological reactor; control 
parameters for biological suspended and attached growth; biological wastewater 
treatment processes 
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51232364 วิศวกรรมน้ าเสีย                3 (3-0-6) 
               Wastewater Engineering 
               คุณลักษณะของน้ าเสีย อัตราการไหลของน้ าเสียและการวัดอัตราการไหล การออกแบบระบบ
รวบรวมน้ าเสีย วัตถุประสงค์ของการบ าบัดน้ าเสีย มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง การบ าบัดน้ าเสียทางกายภาพ 
เคมี และทางชีวภาพ การบ าบัดและการก าจัดสลัดจ์ 
               Wastewater characteristics; wastewater flow rates and measurement; designs of 
wastewater collection system; wastewater treatment objectives and effluent standards; 
physical treatment; chemical treatment; biological treatment; and sludge treatment and 
disposal 
 
51233164 วิศวกรรมขยะมูลฝอย                3 (3-0-6) 
              Solid Waste Engineering 
              แหล่งก าเนิด ปริมาณและลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชน การด าเนินการและการรวบรวมที่
แหล่งก าเนิด การขนถ่ายและขนส่ง กระบวนการและการแปรรูป การลดปริมาณที่แหล่งก าเนิดและการน า
กลับมาใช้ใหม่ การเผา การท าปุ๋ย การฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล และการฟื้นฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน 
              Generation sources, quantities and characteristics of municipal solid wastes, 
handling and collection at source, transfer and transport, processing and transformation, 
source reduction and recycling, incineration, composting, sanitary landfill  and site 
remediation 
 
51233264 การจัดการของเสียอันตราย               3 (3-0-6)  
               Hazardous Waste Management  
               ประเภทและลักษณะของของเสียอันตราย กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การประเมินและ
การจัดการความเสี่ยง การด าเนินการและการขนส่ง กระบวนการบ าบัด ได้แก่ การเผา การท าให้เสถียร 
การท าให้แข็งตัว การก าจัดบนดิน และการฟื้นฟูพ้ืนที่ปนเปื้อน 
               Types and characteristics; environmental legislation; risk assessment and 
management; handling and transportation; treatment processes: incineration; stabilization 
and solidification; land disposal and site remediation 
 
51234164 การควบคุมมลภาวะทางอากาศและเสียง             3 (3-0-6) 
               Air Pollution and Noise Control 
               ประเภทและแหล่งก าเนิดของมลภาวะทางอากาศและเสียง ผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายและการแพร่กระจายมลสาร มลภาวะอากาศในอาคารและระบบระบายอากาศ 
หลักการควบคุมมลสารทั้งที่เป็นอนุภาคและแก๊ส วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศและการวิเคราะห์ กฎหมาย
และข้อบังคับ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุมมลภาวะทางอากาศ หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือและการ
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วัดเสียงและการสั่นสะเทือน เทคนิคในการควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน การใช้วัสดุป้องกันเสียงและ
เครื่องก้ันเสียง 
               Types of air pollutants and noise pollution sources; effects on health and 
environment; meteorological transport; principles of particulate and gaseous pollutant 
control; indoor air pollution and building ventilation system; sampling and analysis 
methods; laws and regulations; design pollution control equipment; principles of sound 
waves; instrumentation and measurement of noise and vibration; techniques for noise and 
vibration control; use of acoustic materials and barriers 
 
51235164 มลพิษทางดินและการก าจัดสารปนเปื้อนในดิน             2 (2-0-4) 
              Soil Pollution and Remediation 
              องค์ประกอบทางเคมีของดิน แหล่งก าเนิดและประเภทของมลพิษทางดิน ปรากฏการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในดิน ประจุบนพ้ืนผิวอนุภาคของดิน ผลของสารปนเปื้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของดิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางดิน การก าจัดสารปนเปื้อนในดินด้วยวิธีทางเคมีและวิธีทางชีวภาพ 
ก าจัดสารปนเปื้อนในดินในพ้ืนที่ปนเปื้อน ก าจัดสารปนเปื้อนในดินนอกพ้ืนที่ปนเปื้อน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการก าจัดสารปนเปื้อนในดิน 

   Chemical composition of soil; source and type of soil pollution; transformation 
phenomena of soil; soil particle surface charge; effects of contaminants to soil alteration; 
law and regulation related to soil; chemical and biological remediation; in- situ soil 
remediation; ex-situ soil remediation; research related to soil remediation 

 
51238364 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1              1 (0-3-1) 
              Environmental Engineering Laboratory I 

บุรพวิชา: 51232164 และ/ หรือ 51232364 หรือเรียนพร้อมกับ 51232164 และ/ หรือ 
51232364  

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 51232164 วิศวกรรมประปา และ 51232364 วิศวกรรมน้ า
เสีย 

Prerequisite: 51232164 Water Supply Engineering and/ or 51232364 Wastewater 
Engineering or simultaneously study with 51232164 Water Supply Engineering and/ or 
51232364 Wastewater Engineering 

Experiments related to the descriptions of 51232164 Water Supply Engineering 
and 51232364 Wastewater Engineering 
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51238464 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2              1 (0-3-1) 
               Environmental Engineering Laboratory II 

    บุรพวิชา: 51233164 และ/ หรือ 51234164 หรือเรียนพร้อมกับ 51233164 และ/ หรือ 
51234164 

    ปฏิบัติการที่เก่ียวกับเนื้อหาวิชา 51233164 วิศวกรรมขยะมูลฝอย และ 51234164  การ
ควบคุมมลภาวะทางอากาศและเสียง 

Prerequisite 51233164 Solid Waste Engineering and/ or 51234164 Air Pollution 
and Noise Control or simultaneously study with 51233164 Solid Waste Engineering and/ 
or 51234164 Air Pollution and Noise Control 

    Experiments related to the descriptions of 51233164 Solid Waste Engineering 
and 51234164 Air Pollution and Noise Control 
 
51216164 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม              2 (2-0-4) 
              Environmental Situation and Innovation 

    ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ นโยบายและ
แนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การออกแบบนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง 

    Relationship between human and environment; situation of environmental 
pollution in various aspects; policy and environmental management approaches for 
problem solving; related innovation design in environmental engineering 

 

51226264 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง            2 (2-0-4) 
               Eco Industry and Urban Environmental Management 
          ภาวะโลกร้อน แก๊สเรือนกระจก คาร์บอนฟุตพริ๊นท์ การประเมินวัฏจักรชีวิต แนะน าโครงการ
ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของภาครัฐ อาทิ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว เมืองอัจฉริยะและ
สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
               Global warming; greenhouse gas; carbon footprint; life cycle assessment; 
introduction to environmental conservation projects:  i. e.  green industry, smart city and 
smart environment, eco factory 
 

51236364 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ              2 (2-0-4) 
               Environmental System and Management 
               แนวคิดของระบบสิ่งแวดล้อม ประเด็นการจัดการ และการจัดล าดับความส าคัญ การก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดและดัชนีด้านสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศสิ่งแวดล้อม 
องค์กร การควบคุมด้วยมาตรการทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ระบบ EMS และ ISO การติดตาม การ
ป้องกันมลภาวะ 
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 Concepts of environmental systems and management issues and priorities; 
standards and criteria setting, indication and indices; information systems organization, 
enforcement and economic aspects of environmental control; EMS and ISO; monitoring, 
pollution prevention: 
 
51236464 กฎหมายสิ่งแวดล้อม                2 (2-0-4) 
               Environmental Law 

กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พระราชก าหนดและพระราชกฤษฎีกาท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติสาธารณสุข การ
ปฏิบัติและการบังคับใช้ ข้อบังคับและกฎหมายนานาชาติที่เก่ียวข้อง 

Environmental laws and standards; factory acts; hazardous substances acts; 
environmental regulations and decrees; public health acts; implementation and 
enforcement; related international laws and regulations 

 
51246564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม              3 (3-0-6) 
               Environmental Impact Assessment 

     หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประเภทและขนาดของโครงการ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เทคนิคและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการลดผลกระทบ การเก็บ
ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม สถิติสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

     Principles of environmental impact assessment; category and size of project; 
significant environmental impact; techniques and environmental impact assessment; 
mitigation measures; environmental sampling; environmental statistics; environmental 
impact monitoring; application of information technology; related laws 

 
51246664 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม               2 (2-0-4) 
               Environmental Economics 

     หลักเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมเชิงเศรษฐศาสตร์ การประเมินระดับความ
คุ้มทุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การประเมินโครงการโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
               Economic principles; environmental problem analysis in economic aspect; 
assessment of break- even point for preventing and solving the pollution; project 
evaluation based on environmental economics 
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51237164 วิศวกรรมสาธารณสุขเบื้องต้น               2 (2-0-4) 
               Fundamental of Public Health Engineering 
               คุณภาพสิ่งแวดล้อมเชิงสุขภาพ หลักการพ้ืนฐานด้านการระบาดวิทยาเน้นสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนและสถานประกอบการ มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความต้องการ การควบคุมทาง
วิศวกรรมส าหรับปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นในเขตเมืองและชนบท การประยุกต์หลักการด้านวิศวกรรม
ส าหรับปัญหาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
               Health aspects of environmental quality; basic principles of epidemiology with 
special emphasis on community and occupational environments; environmental health 
standards and requirements; engineering control of some urban and rural pollution 
problems; other topics in application of engineering principles in environmental protection 
 
51237264 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น                                                   2 (2-0-4) 
              Fundamental of Occupational Health and Safety 
              แนวคิดของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ เครื่องหมายความ
ปลอดภัยและสัญลักษณ์ การจัดการสารเคมีที่ปลอดภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมิน การ
จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ก า ร ต ร ว จ วั ด ส ภ า พแ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ท า ง า น  ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
              Concepts of occupational health and safety in the workplace; safety sign and 
symbol; chemical safety management; risk analysis and evaluation; risk management; 
environmental monitoring in the workplace; related law 
 
50030064 เตรียมการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างาน            1 (0-3-1) 
               Pre-cooperative Education 

    หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน 
กระบวนการและขั้นตอนของการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน ระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ เช่น การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ความรู้
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เช่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5ส ISO9000 วัฒนธรรมองค์กร การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการท างาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงการ
หรือผลงาน การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เทคนิคการสร้างความมั่นใจในตนเอง ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขระหว่างการปฏิบัติงาน 
               Principles and concepts of co-operative education; processes and steps; rules 
and regulations related to Co-op; fundamental knowledge and techniques in pursuing a 
career such as workplace selection, application letter writing and job interview; basic 
knowledge necessary for the practical experience in the workplace; qualifications 
administrative system:  health and safety, 5 S’ s, ISO9000; corporate culture; training and 
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workshop on developing personality for working society; techniques of writing reports and 
making presentations; communication skill development; techniques in building self-
confidence; problems or obstructions and approaches in solving problems during the job 
training 

 
51239164 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม              1 (0-3-1) 
               Practical Training in Environmental Engineering 

     บุรพวิชา: 50030064 เตรียมการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างาน 
               งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ น าความรู้และทักษะที่ได้
ศึกษามาปฏิบัติงานจริงในองค์กรทางธุรกิจ ปรับตัวเข้ากับองค์กร มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ิมพูนประสบการณ์การท างาน เสริมสร้างทักษะทางสังคม และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน 

เงื่อนไขการให้เกรด: ผ่าน (S) หรือ ไม่ผ่าน (U) 
Pre-requisite: 50030064 Pre-cooperative Education 
Practical training related to Environmental Engineering in organization; apply 

knowledge and skills studied in the curriculum to use in authentic business organizations, 
adjusting themselves to the workplace; being accountable for the assigned responsibilities; 
and enhancing experience; social skills; and social activities with other people 

Grading Criteria: Satisfy (S) or Unsatisfy (U) 
 

51249264 การฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างานส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      9 (0-27-9) 
              Co-operative Education for Environmental Engineering 
              บุรพวิชา: 50030064 เตรียมการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างาน 
              บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ 
              Pre-requisite: 50030064 Pre-cooperative Education 
              Integrating knowledge studied in the curriculum to work in workplaces; corporate 
with faculty for managing systematic learning process mutually; being able to think 
critically and make plans; resolve the problems systematically 
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51249364 โครงการบูรณาการส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม             2 (1-2-3) 
               Capstone Project for Environmental Engineering 
               โครงการออกแบบเชิงบูรณาการ หลักพ้ืนฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในการประยุกต์
โครงงานออกแบบทางวิศวกรรม การพิจารณาบนพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ ความปลอดภัย ความ
น่าเชื่อถือ สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน จรรยาบรรณและสังคม การเขียนรายงานและการน าเสนอปากเปล่า  
               Capstone design experience; fundamental principles in various area of 
environmental engineering applied to open- ended design projects; economics, safety, 
reliability, environmental, sustainability, ethical and social considerations; reporting and 
oral presentation 
 
51249464 ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม            1 (0-3-1) 
              Professional Experience in Environmental Engineering 
              การออกแบบ การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลในภาคสนาม การบรรยายพิเศษจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การศึกษาดูงาน  
              Design; sampling; and data analysis in the field; special lecture from related 
organization; field trip 
 
51249564 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1           1 (0-3-1)
 Environmental Engineering Project I 
              การก าหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า  การก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า การ
วิเคราะห์วรรณกรรม  การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน  การสังเคราะห์วรรณกรรม 
การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล   การเขียนรายงานวิชาการ 
จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  
              Purpose of study, study aims and objectives; literature analysis; confidence 
evaluation of reviewed literature; literature synthesis; citations and international 
bibliographic systems; academic report compilation; ethics and code of conducts of 
researchers 
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51249664 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2              2 (0-6-2) 
               Environmental Engineering Project II 
               บุรพวิชา: 51249362 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
               การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล   การ
เขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์  การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรม
การวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย 

Pre-requisite: 51249362 Environmental Engineering Project I 
Result discussions; citations and international bibliographic systems; full 

research report compilation; abstract preparation; oral presentation; ethics and code of 
conducts of researchers 

 
51240164 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน                         3 (3-0-6) 

     Environment and Energy 
     ทรัพยากรพลังงานและการใช้ประโยชน์ พลังงานฟอสซิล ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการท า

เหมืองและการแปรสภาพเชื้อเพลิง มลภาวะทางอากาศที่เป็นแก๊สเรือนกระจก สภาวะโลกร้อนจากการใช้
เชื้อเพลิง การอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน การใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ า 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข แหล่งพลังงานทางเลือกอ่ืน ได้แก่ พลังงานจากมูลฝอย พลังงาน    
ชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม 

Energy resources and utilization; fossil-based energy; environmental impact of 
mining and fuel processing; air pollution greenhouse gas; and global warming from fuel 
utilization; energy conservation and renewable energy technologies; hydro energy 
harnessing and its environmental impact and mitigation; other non- fossil fuel options: 
municipal solid wastes, biomass, solar, and wind energy 

 

51240264 การใช้ประโยชน์จากของเสีย                3 (3-0-6) 
               Waste Utilization 
               หลักการพ้ืนฐานของของเสีย และการใช้ประโยชน์จากของเสีย ข้อดีและข้อเสียของการใช้
ประโยชน์จากของเสีย คุณลักษณะ คุณภาพ และองค์ประกอบของของเสีย เทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับ
การใช้ประโยชน์ส าหรับของเสีย การใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรม การเกษตร และชุมชน 
               Principle of waste and waste utilization; advantages and disadvantages of waste 
utilization; waste characteristic; quality and content; suitable technologies for waste 
utilization; utilization of industrial; agricultural, and municipal wastes 
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51240364 แบบจ าลองของกระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ            3 (3-0-6) 
              Biological Wastewater Treatment Modeling 
              พลังงานและปริมาณสารสัมพันธ์ จลนศาสตร์ส าหรับการเติบโตของจุลินทรีย์ การท าสมดุลของ
มวลและถังปฏิกรณ์ชีวภาพ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ คุณลักษณะน้ าเสีย
และพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง การปรับเทียบและทวนสอบแบบจ าลอง การประยุกต์แบบจ าลองระบบ
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 
              Bacterial stoichiometry and energetics; microbial kinetics; mass balance and 
reactor; mathematical model for activated sludge process; wastewater characteristics and 
model parameters; calibration and verification; applications of activated sludge model 
 

51240464 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                3 (3-0-6) 
               Environmental Toxicology 

    หลักการพ้ืนฐานทางพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม แนวคิดทางพิษวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สารพิษที่ได้รับกับการตอบสนอง กระบวนการจัดการสารพิษในร่างกาย การท าปฏิกิริยาของสารพิษกับ
ระบบร่างกาย การเกิดพิษแบบไม่จ าเพาะต่อระบบอวัยวะ การกลายพันธุ์ มะเร็ง การเกิดลูกวิรูปและการ
เกิดพิษท่ีจ าเพาะต่อระบบอวัยวะ พิษวิทยาด้านอาหาร มลพิษทางอากาศ พิษวิทยาในน้ า พิษวิทยาของดิน 
สารพิษในสิ่งแวดล้อม การทดสอบความเป็นพิษของสาร การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบและการ
ควบคุมสารพิษในสิ่งแวดล้อม 

    Basic principle of environmental toxicology; toxicological concepts; dose 
response relationship; disposition of toxicants; the interaction of foreign chemicals with 
biological system; non- target organ toxicity; mutation, cancer, teratogenicity; target organ 
toxicity; food toxicology; air pollution; aquatic toxicology; soil toxicology; environmental 
toxicants; toxicity testing; risk assessment, monitoring and regulating chemicals in the 
environment 
 
51240564 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1              3 (3-0-6) 
              Selected Topics in Environmental Engineering I 
              หัวข้อที่น่าสนใจทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือนวัตกรรมด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Topics of interest in environmental engineering; environmental technology; 
innovation in environmental engineering 
 
51240664 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2             3 (3-0-6) 
              Selected Topics in Environmental Engineering II 
             การประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 

   1.1 รายวิชาบังคับ 1 วิชา 

89510064 ภูมิบูรพา           

   1.2 รายวิชาเลือก 

       1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510264 ความสุขและคณุค่าชีวิต           

       1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510464 อาหารเพื่อสุขภาพ           

       1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510664 เสพศิลป์สร้างสุข           

2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

   2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา           

89520264 กระบวนการคิดเพื่อเข้าใจตนเองและผู้อื่น           
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89520364 กิจกรรมสร้างสรรค ์           

   2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 

89520464 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

89520664 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ชีวิตจริง           

   2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพื่อการอาชีพในสังคมร่วมสมัย           

3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต 

   3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต           

   3.2  รายวิชาเลือก  

       3.2.1 รายวชิาความรูเ้พ่ือการท างาน ให้เลอืกเรียน 2 รายวชิา 

89530164 ทักษะดิจิทัล           

89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ           

89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ           

89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด           

89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร           
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           

89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง           

89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย ์           

89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น           

89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคม           

89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธรุกิจ           

89531264 องค์ประกอบการจัดการ           

89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ           

89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร           

89531564 การวางแผนกลยุทธ์           

89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน           

89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21           

89531864 พฤติกรรมผู้บรโิภคในโลกสมัยใหม ่           

89531964 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบริการ           

89532064 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต           

89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจคา้ขาย           

- 33 - 
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89532264 หลักการบญัช ี           

89532364 งบการเงิน           

89532464 รายงานการเงิน           

89532564 ภาษีธุรกิจ           

89532664 พื้นฐานด้านทรัพยากรมนุษย ์           

89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ           

89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ           

       3.2.2 รายวชิาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา 

89539764 การเป็นผูป้ระกอบการในศตวรรษที ่21           

89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี           

89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม           

- 34 - 
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO)  
 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
 
 ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 
 
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ  
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม  
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
 GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย 
รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
 



 

เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มคอ.1 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO 1 ความสามารถในการระบุ
ปัญหา สร้างความสัมพันธ ์และ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่
ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้หลักการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
 

                        

PLO 2 ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และรว่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อสร้างค าตอบที่ตรงกับ
ความต้องการโดยพิจารณา
องค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและ
ความปลอดภยั สังคมโลก วัฒนธรรม 
สังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO 3 ความสามารถในการสื่อสาร 
น าเสนองาน และการบริหารงานดา้น
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

                        

PLO 4 ความสามารถในการค านึงถึง
จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชพี
วิศวกรรม ซ่ึงต้องท าการตัดสินใจบน
พื้นฐานการค านึงถึงผลกระทบของ
ผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก 
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและ
สังคมศาสตร์ 

                        

PLO 5 ความสามารถในการท างานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ ทั้งในฐานะ
สมาชิกและการเป็นผู้น า สร้างความ
ร่วมมือและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ
ท างานร่วมกัน สรา้งเป้าหมาย 
วางแผน และท างานได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

                        

PLO 6 ความสามารถในการพัฒนา
และด าเนินการทดลองที่เหมาะสม 
วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล 
และใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรม
ในการสรุปผล 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของหลักสูตร (PLO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

PLO 7 ความสามารถในการหาความรู้
ใหม่และใช้ความรู้ใหม่เมื่อต้องการได้ 
ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (TQF1) 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักใน
คุณค่าของระบบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
องค์กรและสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มี
ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองผู้อ่ืน สังคม 
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาก
การใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน 
แต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ความรู ้
(1) มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐาน ทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์กับงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
(2) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ใน
การประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ สามารถประยุกต์
ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ 
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถสืบค้นข้อมูลและมีทักษะการแสวงหา
ความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ประยุกต์เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม ่
(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถ
คิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์
ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค ์
(5) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีจิตส านึก มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม ส านึกในความเป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย 
(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น า
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้น า และสามารถท างานเป็นทีม 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ
กลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ 
(5) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
มาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน มีทักษะ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(2) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์ สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะและมีประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได ้
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Program Learning Outcomes, PLO) 
 

PLO 1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 PLO 2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้างค าตอบที่ตรงกับความต้องการโดย
พิจารณาองค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคมสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ 
 PLO 3 ความสามารถในการสื่อสาร น าเสนองาน และการบริหารงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

PLO 4 ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งต้องท าการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการ
ค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคมศาสตร์ 

PLO 5 ความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะสมาชิกและการเป็นผู้น า สร้างความร่วมมือและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างานร่วมกัน 
สร้างเป้าหมาย วางแผน และท างานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

PLO 6 ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมในการ
สรุปผล 

PLO 7 ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้ใหม่เม่ือต้องการได้ ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PLO 1 ความสามารถในการระบุปัญหา สร้างความสัมพันธ์ และ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีซับซ้อนโดยการประยุกต์ใช้
หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
 

          

PLO 2 ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างค าตอบที่ตรงกับ
ความต้องการโดยพิจารณาองค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและ
ความปลอดภัย สังคมโลก วัฒนธรรม สังคมสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์ 
 

          

PLO 3 ความสามารถในการสื่อสาร น าเสนองาน และการ
บริหารงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุ่ม
คนที่หลากหลาย 
 

          

PLO 4 ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งต้องท า
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของผลลัพธ์ทาง
วิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคมศาสตร์ 
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PLO 5 ความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ฐานะสามาชิกและการเป็นผู้น า เคารพสิทธิของผู้อ่ืน เคารพกฏ
ระเบียยบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สร้างความ
ร่วมมือและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานร่วมกัน สร้างเป้าหมาย 
วางแผน และท างานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

          

PLO 6 ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล และใช้หลักการ
ตัดสินใจทางวิศวกรรมในการสรุปผล 

          

PLO 7 ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และใช้ความรู้ใหม่เมื่อ
ต้องการได้ ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ TABEE 
 

1. ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเพ่ือก าหนดกรอบความคิดของแบบจ าลองทาง
วิศวกรรม หรือนิยามและประยุกต์วิธีการ กระบวนงาน กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมในการท างานได้ 
 
2. การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม 
สามารถระบุปัญหา ตั้งสมการความสัมพันธ์ สืบค้นทางเอกสาร และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน จนได้ข้อสรุปเบื้องต้นโดยใช้หลักการและเครื่องมือวิเคราะห์
ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 
3. การออกแบบและพัฒนาเพื่อหาค าตอบของปัญหา 
สามารถหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน และออกแบบระบบงานหรือกระบวนการทางวิศวกรรมตามความต้องการและข้อก าหนดงานโดยค านึงถึง
ข้อก าหนดด้านสังคมความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อมหรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
 
4. การพิจารณาตรวจสอบ 
สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ประเมินผลงานและปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์การแปล
ความหมายข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล 
 
5. การใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย 
สามารถสร้าง เลือก และประยุกต์ใช้เทคนิควิธีทรัพยากร อุปกรณ์เครื่องมือทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย โดยค านึงถึงข้อก าหนดและ
ข้อจ ากัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น 
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6. การท างานร่วมกันเป็นทีม 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถท างานในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น ากลุ่มได้ 
 
7. การติดต่อสื่อสาร 
สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอ่ืน และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยวาจา ด้วยการเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การเขียนและอ่านแบบทาง
วิศวกรรมตลอดจนสามารถออกค าสั่งและรับค าสั่งงานได้อย่างชัดเจน 
 
8. กิจกรรมสังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม 
มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม ต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมที่ซับซ้อนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
9. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความเข้าใจและยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 
 
10. การบริหารงานวิศวกรรม 
มีความรู้และความเข้าใจในด้านเศรษฐศาสตร์และการบริหารงานวิศวกรรมโดยค านึงถึงความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง 
 
11. การเรียนรู้ตลอดชีพ 
ตระหนักถึงความจ าเป็น และมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีพ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcomes: GELO) 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (PLO) 

 

ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(General Education Learning Outcomes: GELO) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (PLO) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
GELO1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

      

GELO2 เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม 
ต่อต้านการทุจริต 

      

2. ความรู้ 
GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และของโลก 

      

3. ทักษะทางปัญญา        

GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 

      

GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

      

GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ       
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ       
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GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 

      

GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม       
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ       
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย 
รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม       
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcomes: GELO) 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
GELO1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
GELO2 เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
 
2. ความรู้ 
GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และของโลก 
 
3. ทักษะทางปัญญา 
GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่างๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 
GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcomes: GELO) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มคอ.1 

 
ผลการเรียนรูข้องหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป (General 
Education Learning 
Outcomes: GELO) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

GELO1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีระเบียบวินัย มี
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 
โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย 

                        

GELO2 เป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก มี
จิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหา
สังคม ต่อต้านการทุจริต 

                        

2. ความรู้ 
GELO3 มีความรอบรู้ เท่า
ทันต่อการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคใน
เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก และของโลก 
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3. ทักษะทางปัญญา 

GELO4 มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์
ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 

                        

GELO5 มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถบูรณา
การข้ามศาสตร์ใช้ในการ
แก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

                        

GELO6 สามารถใช้ความรู้
และทักษะต่างๆ ในการเป็น
ผู้ประกอบการ 

                        

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม 
และแสดงความคิดเห็นได้
อย่างสร้างสรรค์ 

                        

GELO8 สามารถท างานเป็น
ทีม ทั้งในฐานะผู้น าและ
สมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

GELO9 สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
แสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน
และหลากหลาย รวมทั้ง
น าเสนองานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                        

GELO10 สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ (ENGSPLO) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (PLO) 

ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ (ENGSPLO) 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (PLO) 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

ENGSPLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมการเคารพธรรมเนียมทางสังคม กฎระเบียบ กฎหมาย 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

      

ENGSPLO2 สามารถอธิบายและประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
วิศวกรรมศาสตร์ ในงานด้านวิศวกรรมได้ 

      

ENGSPLO3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือระบุปัญหา และ
เสนอแนวทางแก้ไขเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้อง  

      

ENGSPLO4 สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและต่างสาขาวิชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

ENGSPLO5 สามารถวางแผนและปฏิบัติตามแผนในการพัฒนาตนเองและงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

      

ENGSPLO6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ค้นคว้า หรือ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      

ENGSPLO7 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณหรือเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือปฏิบัติงานทาง
วิศวกรรมภายใต้การควบคุมได้ 
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ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (ENGSPLO) 
 

ENGSPLO1 แสดงออกถึงพฤติกรรมการเคารพธรรมเนียมทางสังคม กฎหมายระเบียบ กฎหมาย และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ENGSPLO2 สามารถอธิบายและประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในงานด้านวิศวกรรมได้ 
ENGSPLO3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือระบุปัญหา และเสนอแนวทางแก้ไขเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้อง  
ENGSPLO4 สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและต่างสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ENGSPLO5 สามารถวางแผนและปฏิบัติตามแผนในการพัฒนาตนเองและงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ENGSPLO6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ค้นคว้า หรือวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ENGSPLO7 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณหรือเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือปฏิบัติงานทางวิศวกรรมภายใต้การควบคุมได้ 
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หมวดวิชาเฉพาะ: วิชาแกน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนร่วมกัน 

รายวิชา ENGSPLO
1 

ENGSPLO 
2 

ENGSPLO
3 

ENGSPLO
4 

ENGSPLO
5 

ENGSPL
O6 

ENGSPL
O7 

30810264 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรม              
30810464 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม            
30810564 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม       

30212164 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       
30212264 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2       
50210164 เคมีส าหรับวิศวกรรม       
50210264 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม       

50310164 เขียนแบบวิศวกรรม       

50410164 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรม       

50121164 วัสดุวิศวกรรม       
50010164 กลศาสตร์วิศวกรรม       
50123264 สถิติวิศวกรรม       
50522164 การส ารวจ       

50030064 เตรียมการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างาน       
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หมวดวิชาเฉพาะ: วิชาแกน กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนเฉพาะสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
51211164 เคมีฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        
51221364 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       

51221464 เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม       

51221564 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       

51228264 ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม       
 

หมวดวิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก เฉพาะสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
51216164 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม       

51226264 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง       

51221264 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       

51228164 ปฏิบัติการชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       
51237164 วิศวกรรมสาธารณสุขเบื้องต้น        
51237264 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น       

51236364 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ       
51232164 วิศวกรรมประปา       

51232264 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

      

51233164 วิศวกรรมขยะมูลฝอย       

51238364 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1       
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51232364 วิศวกรรมน้ าเสีย       

51233264 การจัดการของเสียอันตราย       

51234164 การควบคุมมลภาวะทางอากาศและเสียง       

51235164 มลพิษทางดินและการก าจัดสารปนเปื้อนในดิน       
51238464 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2       
 
หมวดวิชาเฉพาะ: วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก เฉพาะสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชา PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
51236464 กฎหมายสิ่งแวดล้อม       
51246564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม       

51246664 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม       

51249364 โครงการบูรณาการส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       

51249464 ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       
51239164 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม       
51249564 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1       
51249664 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2       

51249264 การฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการท างาน 
              ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

      

51240164 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน        
51240264 การใช้ประโยชน์จากของเสีย         

51240364 แบบจ าลองของกระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ       
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51240464 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม        

51240564 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1       

51240664 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2        
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง)  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Bachelor of Engineering Program in Environmental 
Engineering)  

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Bachelor of Engineering Program in Environmental 
Engineering) 

 
คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า                           138  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า                          139   หน่วยกิต 

 
หน่วยกิตเพ่ิมขึ้น 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต หน่วยกิตเท่าเดิม 
แต่มีการเปลี่ยน

กลุ่มวิชา 
 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า       12 หน่วยกิต
 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต        4 หน่วยกิต 
  บัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า 
 1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ        7 หน่วยกิต 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค        4 หน่วยกิต 
  ไม่น้อยกว่า 
 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ                         9   หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก               12   หน่วยกิต  
 1.3) กลุ่มเสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต        9   หน่วยกิต   
 



124 
 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต 
 2.1) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน                     42          หน่วยกิต 
           2.1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
                                                                   21   หน่วยกิต 
           2.2.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม       28   หน่วยกิต 
 2.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          66   หน่วยกิต 
  2.2.1)  กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม             43   หน่วยกิต 
  2.2.2)  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม      10   หน่วยกิต 
 2.3)  วิชาโท (ถ้ามี)   

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  103        หน่วยกิต 
 2.1) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน           46        หน่วยกิต 
 2.1.1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์         31        หน่วยกิต                                                                       
             และวิทยาศาสตร์  
    2.2.2)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    15        หน่วยกิต  
2.2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน                             57        หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ                                46         หน่วยกิต 
 2.2.2) วิชาเอกเลือก                    11         หนว่ยกิต 
2.3)  วิชาโท (ถ้ามี)   

 
หน่วยกิตเพ่ิมขึ้น
และมีการปรับ

รายวิชา 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6        หน่วยกิต  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา 
2) นางสาวเอมม่า อาสนจินดา 
3) นางสาวมัทนา สันทัสนะโชค  
4) นางเอกรัตน์ วงษ์แก้ว 
5) นายเสฏฐกรณ์ อุปเสน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1) นางสาวทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา 
2) นางสาวเอมม่า อาสนจินดา 
3) นางศรีสุดา นิเทศน์ธรรม  
4) นางสาวแดง แซ่เบ้ 
5) นายศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ 

 
ปรับเปลี่ยน 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
2.1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์   
30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mathematics I 
3 (3-0-6) 30212164 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 

Engineering Mathematics I 
3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา 

30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics II 

3 (3-0-6) 30212264 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 
Engineering Mathematics II 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ปรับเนื้อหา 

30212359 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
Engineering Mathematics III 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

30810359 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1  
Physics for Engineering I 

3 (3-0-6) 30810264 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิศวกรรม 
Introductory Physics for Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส 

30810459 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2  
Physics for Engineering II 

3 (3-0-6) 30810464 ฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม 
General Physics for Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนชื่อ/ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส 

30810559 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 1  
Physics Laboratory for Engineering I 

1 (0-3-1)    ยกเลิกรายวิชา 

30820759 ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 2  
Physics Laboratory for Engineering II 

1 (0-3-1) 30810564 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปส าหรับวิศวกรรม 
General Physics Laboratory for 
Engineering 

1 (0-3-1) เปลี่ยนชื่อ/ปรับเนื้อหา/
เปลี่ยนรหัส 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

50210159 เคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry for Engineering  

3 (3-0-6) 50210164 เคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry for Engineering  

3 (3-0-6) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 

50210259 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry Laboratory for Engineering  

1 (0-3-1) 50210264 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม 
Chemistry Laboratory for Engineering  

1 (0-3-1) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 

50123259 สถิติวิศวกรรม  
Engineering Statistics  

3 (3-0-6) 50123264 สถิติวิศวกรรม 
Engineering Statistics 

3 (3-0-6) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส/  
ปรับหมวดวิชา 

   51211164 เคมีฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Physical Chemistry for Environmental 
Engineering 

2 (2-0-4) เปิดใหม่ 

   51221364 เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Chemistry for Environmental Engineering 

3 (3-0-6) ค าอธิบายรายวิชาคงเดิม/
เปลี่ยนรหัส/ ปรับหมวดวิชา 

   51221464 เคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Organic Chemistry 

2 (2-0-4) เปิดใหม่ 

51220362 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Biology for Environmental Engineering 

3 (3-0-6) 51221564 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Biology for Environmental Engineering 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ ปรับหมวดวิชา 

51220462 ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry and Biology 
Laboratory 

1 (0-3-1) 51228264 ปฏิบัติการชีววิทยาและเคมีสิ่งแวดล้อม 
Environmental Chemistry and Biology 
Laboratory 

1 (0-3-1) เปลี่ยนรหัส/ ปรับหมวดวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
2.1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   
50020159 สถิยศาสตร์  

Statics  
3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา 

   50010164 กลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Mechanics  

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

50121159 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6) 50121164 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3 (3-0-6) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 

50310159 เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing  

3 (2-3-4) 50310164 เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing  

3 (2-3-4) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 

   50522164 การส ารวจ 
Surveying 

3 (2-3-4) เปิดใหม่ 

50410159 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรม 
Computer Programming for 
Engineering  
 

3 (2-3-4) 51410164 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรม 
Computer Programming for Engineering 

3 (2-3-4) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
2.2.1 วิชาเอกบังคับ   

   51216164 สถานการณ์สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม 
Environmental Situation and Innovation 

2 (2-0-4) เปิดใหม่ 

   51226264 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง 
Eco Industry and Urban Environmental 
Management 

2 (2-0-4)  
เปิดใหม่ 

50528159 ชลศาสตร์ 
Hydraulics 

 51221264 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Hydraulics for Environmental 
Engineering 

3 (3-0-6) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 

50528259 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
Hydraulics Laboratory 

1 (0-3-1) 51228164 ปฏิบัติการชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
Hydraulics Laboratory for Environmental 
Engineering 

1 (0-3-1) ปรับเนื้อหา/ เปลี่ยนรหัส 

51249662 วิศวกรรมสาธารณสุข 
Public Health Engineering 

3 (3-0-6) 51237164 วิศวกรรมสาธารณสุขเบื้องต้น 
Fundamental of Public Health Engineering 

2 (2-0-4) เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนรหัส/ 
ปรับหมวดวิชา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

51248162 การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม 
Industrial Safety Management 

3 (3-0-6) 51237264 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น 
Fundamental of Occupational Health 
and Safety 

2 (2-0-4) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 
 

51236162 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
Environmental System and 
Management 

3 (3-0-6) 51236364 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
Environmental System and Management 

2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัส/ ลดหน่วยกิต 

51232362 วิศวกรรมประปา 
Water Supply Engineering 

3 (3-0-6) 51232164 วิศวกรรมประปา 
Water Supply Engineering 

3 (3-0-6) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 

51220662 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Biological Unit Processes for 
Environmental Engineering 

3 (3-0-6) 51232264 หน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
Biological Unit Processes for 
Environmental Engineering 

3 (3-0-6) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 

51233162 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 
Solids Waste Engineering 

3 (3-0-6) 51233164 วิศวกรรมขยะมูลฝอย 
Solid Waste Engineering 

3 (3-0-6) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 

   51238364 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
Environmental Engineering Laboratory I 

1 (0-3-1) เปิดใหม่ 

51232462 วิศวกรรมน้ าเสีย 
Wastewater Engineering 

3 (3-0-6) 51232364 วิศวกรรมน้ าเสีย 
Wastewater Engineering 

3 (3-0-6) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

51233262 การจัดการของเสียอันตราย 
Hazardous Waste Management 

3 (3-0-6) 51233264 การจัดการของเสียอันตราย 
Hazardous Waste Management 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

51234162 การควบคุมมลภาวะทางอากาศ 
Air Pollution Control 

3 (3-0-6) 51234164 การควบคุมมลภาวะทางอากาศและเสียง 
Air Pollution and Noise Control 

3 (3-0-6) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 

   51235164 มลพิษทางดินและการก าจัดสารปนเปื้อนในดิน 
Soil Pollution and Remediation 

2 (2-0-4) เปิดใหม่ 

51230562 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Environmental Engineering 
Laboratory 

1 (0-3-1) 51238464 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
Environmental Engineering Laboratory II 

1 (0-3-1) ปรับเนื้อหา/เปลี่ยนรหัส 

51236262 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
Environmental Law 

3 (3-0-6) 51236464 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
Environmental Law 

2 (2-0-4) เปลี่ยนรหัส/ ลดหน่วยกิต 

51246662 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
Environmental Impact Assessment 

3 (3-0-6) 51246564 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
Environmental Impact Assessment 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส/ ปรับหมวดวิชา 

51246362 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Economics 

3 (3-0-6) 51246664 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
Environmental Economics 

2 (2-0-4) ปรับเนื้อหา /เปลี่ยนรหัส/ 
ปรับหมวดวิชา/ลดหน่วยกิต 

   51249364 โครงงานบูรณาการส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Capstone Project for Environmental 
Engineering 

2 (1-3-2) 
 

เปิดใหม่ 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

   51249462 ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
Professional Experience in 
Environmental Engineering 

1 (0-3-1) เปิดใหม่ 

51232262 การออกแบบระบบท่อระบายน้ าเสีย 
Design of Sewerage 

3 (3-0-6)    ยกเลิกรายวิชา  
 

51239162 สัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
Environmental Engineering Seminar             

2 (1-1-4)    ยกเลิกรายวิขา 

หมวดวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
2.2.2 วิชาเอกเลือก   
51249762 สัมมนาสหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม 
Cooperative Seminar for 
Environmental Engineering 

1 (0-2-1) 50030064 เตรียมการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับ
การท างาน 
Pre-cooperative Education 

1 (0-3-1)  
 

เปลี่ยนรหัส/ เปลี่ยนชื่อ 

51239262 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Practical Training in Environmental 
Engineering 

1 (0-3-1) 51239164 การฝึกงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Practical Training in Environmental 
Engineering 

1 (0-3-1) เปลี่ยนรหัส 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

51249362 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
Environmental Engineering Project I 

1 (0-3-1) 51249564 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
Environmental Engineering Project I 

1 (0-3-1) เปลี่ยนรหัส 

51249462 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
Environmental Engineering Project II 
 

2 (0-6-2) 51249664 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
Environmental Engineering Project II 

2 (0-6-2) เปลี่ยนรหัส 

51249862 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Cooperative Education for 
Environmental Engineering 

9 (0-27-9) 51249264 การฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาร่วมกับการ
ท างานส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Co-operative Education for 
Environmental Engineering 

 10 (0-30-10) เปลี่ยนรหัส 

51246462 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
Environment and Energy 

3 (3-0-6) 51240164 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  
Environment and Energy 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

51248262 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
Selected Topics in Environmental 
Engineering I 

3 (3-0-6) 51240564 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
Selected Topics in Environmental 
Engineering I 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 

51248362 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
Selected Topics in Environmental 
Engineering II 
 

3 (3-0-6) 51240664 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 
Selected Topics in Environmental 
Engineering II 

3 (3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

   51240264 การใช้ประโยชน์จากของเสีย   
Waste Utilization 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

   51240364 แบบจ าลองของกระบวนการบ าบัดน้ าเสียทาง
ชีวภาพ 
Biological Wastewater Treatment 
Modeling 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

   51240464 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 
Environmental Toxicology 

3 (3-0-6) เปิดใหม่ 

51242562 การควบคุมมลภาวะน้ าจากอุตสาหกรรม                               
Industrial Water Pollution Control 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิขา 

51242662 การจัดการคุณภาพน้ า 
Water Quality Management 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิขา 

51246562 สุขาภิบาลอาคาร 
Building Sanitation 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิขา 

51244262 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน 
Noise and Vibration Control 
 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิขา 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหตุ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

51249562 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
Computer Applications in 
Environmental Engineering 

3(3-0-6)     
 

ยกเลิกรายวิขา 

51242762 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
Water Resources Engineering 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิขา 

51245162 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล้อม 
Geo-environmental Engineering 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิขา 

51245262 ทรัพยากรน้ าใต้ดิน 
Groundwater Resources 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิขา 

51243362 เทคโนโลยีธรณีด้านการจัดการของเสีย 
Geotechnology of Waste 
Management 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิขา 

51245362 มลภาวะทางดินและน้ าใต้ดิน 
Soil and Groundwater Pollution 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิขา 

51247162 มลภาวะทางทะเลและชายฝั่ง 
Coastal and Marine Pollution 

3(3-0-6)    ยกเลิกรายวิขา 
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เอกสารแนบหมายเลข  6 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
ระเบียบวาระการประชุมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ชั้น 6 อาคารเกษม จาติกวณิช 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์ เรืองประเทืองสุข ที่ปรึกษากรรมการยกร่างหลักสูตรฯ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา ประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมม่า อาสนจินดา  กรรมการยกร่างฯ/ กรรมการพัฒนา

หลักสูตรฯ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม กรรมการยกร่างฯ/ กรรมการพัฒนา

หลักสูตรฯ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดง แซ่เบ๊   กรรมการยกร่างฯ/ กรรมการพัฒนา

หลักสูตรฯ 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์  กรรมการยกร่างหลักสูตรฯ 
7. ดร.สันติ โพธิ์ศรี     กรรมการยกร่างหลักสูตรฯ 
8. ดร.อาณัติ ดีพัฒนา    กรรมการยกร่างหลักสูตรฯ 
9. ดร.ศุภศิลป์ ทวีศักดิ์    กรรมการยกร่างฯ/ กรรมการพัฒนา

หลักสูตรฯ 
10.  ดร.เอนกประชา แก้วมณี    บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

(มหาชน) 
11.  นายณรงค์เดช ไชยลังกา    บริษัท โปรเทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้งโซลูชั่น 

จ ากัด 
12.  นายพงศกร สง่าผล    บริษัท เอนไวรอนเมนทัล มูฟเม้นท์ จ ากัด 
13.  นายมีชัย บุริประเสริฐ    โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ 
14.  ดร.กิตติ เศรษฐวรพันธุ์    บริษัท เฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 

มหาชน 
ผู้ลาประชุม 

1. คุณตวงรัตน์ ไทยกมล     บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม (จ ากัด) 
2. คุณกิตติโสภณ ธนินทร์สิริพิทยา   โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลู

เทคซิตี้ 
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เริ่มประชุมเวลา 9.15 น. 
  
วาระท่ี 1 ผศ.ดร. วิโรจน์ ที่ปรึกษากรรมการยกร่างหลักสูตรฯ กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ
น าเสนอนโยบายจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการพัฒนาหลักสูตรของคณะ โดยมีเป้าหมายในการ
ขับเคลื่อนความต้องการจากอุตสาหกรรม (Demand Driven) เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือมุ่งสู่ EEC Model 
Type A และในอนาคตอันใกล้นี้ มีนโยบายปรับปรุงหลักสูตรให้มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีหลักสูตรใหม่ส าหรับ ปวช. หรือ ปวส. ที่ท างานอยู่ เรียนนอกเวลางาน ส าหรับผู้ที่ต้องการปรับ
วุฒิให้ได้ปริญญาตรี 

2. มีลักษณะ Block Course เรียนทีละวิชา อาจมากกว่า 1 วิชาก็ได้ ในหนึ่งวิชาใช้เวลาประมาณ 2-
3 เดือน แล้วสอบสะสมหน่วยกิต เมื่อมีหน่วยกิตเพียงพอสามารถจะได้รับประกาศนียบัตร ป.ตรี 

3. ผู้เรียนรับภาระค่าหน่วยกิต 50% EEC สนับสนุน 50%  
4. ผู้ที่เรียนจบแล้ว ให้ท างานต่อเนื่องที่เดิม อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือผู้ที่

ท างาน มาเรียน Part Time ได้ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2 ผศ.ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา ประธานคณะกรรมการแนะน ากรรมการหลักสูตรฯ และแนะน า
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฯ และ
คณะกรรมการภายนอกผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 7 บริษัท รวมถึงกรรมการ
วิพากษ์และประเมินหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญฝั่งวิชาการ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในวันนี้ โดยจะท าการวิพากษ์จาก
เล่มหลักสูตร 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 ผศ.ดร.ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษา ประธานคณะกรรมการน าเสนอข้อมูลการพัฒนาหลักสูตรฯ ได้แก่ 
การแนะน าผลงานด้านวิจัยและบริการวิชาการที่ผ่านมาของหลักสูตร และกล่าวถึงที่มาของการปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งที่สาม ต่อจากหลักสูตรปรับปรุงฯ พ.ศ.  2562 และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. 2557 ที่เป็นหลักสูตรแรก ปัจจุบันผลิตบัณฑิตไปแล้วสองรุ่น โดยสาเหตุที่
เปลี่ยนจากหลักสูตรภาษาอังกฤษมาเป็นหลักสูตรสองภาษาเนื่องจากจ านวนนิสิตที่เข้ามาเรียนน้อยลง แต่
ข้อได้เปรียบคือมีนิสิตทุนจากประเทศกัมพูชาเข้ามาเรียนซึ่งท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 
ส าหรับการปรับปรุงในครั้งที่สามนี้ แม้จะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงของหลักสูตรฯ ซึ่งปกติจะท าทุกห้าปี 
แต่เนื่องจากเหตุผลสองข้อ คือ 

1. ทางมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดูแลรายวิชาพ้ืนฐานมีการปรับปรุงรายวิชาในแผนการศึกษาทั่วไปซึ่ง
แตกต่างจากเดิม หากไม่ปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ จะท าให้รับนิสิตใหม่ในปี พ.ศ. 2564 ไม่ได้ 
เนื่องจากรายวิชาศึกษาทั่วไปจะไม่สอดคล้องกับหลักสูตรเดิม และจะท าให้ไม่มีผู้สอนในแผนการ
เรียนวิชาศึกษาท่ัวไปของเล่มหลักสูตร พ.ศ. 2562 
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2. ทางสภาวิศวกรมีการปรับปรุงองค์ความรู้ทางวิชาชีพ โดยหลักสูตรสามารถออกแบบและพัฒนา
เนื้อหาของหลักสูตรได้เอง แต่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร และนิสิตต้องสามารถไปสอบ
เพ่ือขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้ 

ส าหรับปัจจัยที่ป้อนเข้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบไปด้วยข้อบังคับของหลักสูตรที่มีการ
ปรับตามบริบทและความเหมาะสมตามความต้องการของหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ซึ่งได้ก ากับผลการเรียนรู้ตามรายละเอียดข้อบังคับต่างๆ ดังนี้ 

1. การก ากับผลการเรียนรู้ภายใต้องค์ความรู้ทางสภาวิชาชีพ (สภาวิศวกร) มีการก าหนดองค์
ความรู้สามด้าน ได้แก่ องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้มีการน าองค์ความรู้ทั้งหมดที่ระบุไว้
ในรายละเอียดแต่ละด้าน เข้ามาปรับในรายวิชาโดยพิจารณาความเหมาะสมตามความ
ต้องการและบริบทที่นิสิตวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมควรได้รับ 

2. การก ากับผลการเรียนรู้ภายใต้ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3. การก ากับผลการเรียนรู้ภายใต้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ทั้งนี้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์นอกจากทักษะพ้ืนฐานส่วนบุคคลต่างๆ ทางหลักสูตรฯ 

ได้พิจารณาถึงความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยยึดสิ่งที่บัณฑิตควรรู้ตามค า
ส าคัญที่เป็นสถานการณ์ของโลก เช่น Bio Circular Green Economy, EIA, Eco Industry, Feasibility 
Study เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพหลังจบการศึกษา ดังนั้น จึงมีแนวคิดในการสื่อสารเ พ่ือสร้าง
ความเข้าใจในวิชาชีพ ตลอดจนให้ค าปรึกษา ให้โจทย์ปัญหากับนิสิตตลอดการเรียนในหลักสูตรฯ อย่าง
สม่ าเสมอ  
 โครงสร้างของหลักสูตร ทั้งหมด 138 หน่วยกิต แบ่งเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต เป็น
รายวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา (แก้ไขไม่ได้) รายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ 103 หน่วยกิต 
วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ซึ่งออกแบบให้เรียนในปีสี่ ภาคปลาย ในรายวิชาที่สนับสนุนในวิชาชีพ มีรายวิชา
ที่จะขอวิพากษ์ 67 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาเอก 61 หน่วยกิต และวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต แผนการเรียน
แบ่งเป็นสองแผน คือแผนฝึกงานและแผนการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน โดย
ภาพรวมองค์ความรู้วิชาพ้ืนฐานคล้ายกัน ต่างกันที่การเลือกเรียนการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการ
ร่วมกับการท างาน ได้แบ่งกลุ่มรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมเป็น 6 กลุ่มดังนี้ ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 วิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มท่ี 2 วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวิชาสนับสนุนการท างาน 
กลุ่มท่ี 5 กลุ่มวิชาบูรณาการองค์ความรู้ โครงงาน ฝึกงาน การฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการ           
           ร่วมกับการท างาน 
กลุ่มท่ี 6 กลุ่มวิชาเลือกสาขา 
 

รายละเอียดของแต่ละกลุ่มวิชามีดังต่อไปนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 พ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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 กลุ่มท่ี 2 รายวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มนี้มีวิชาใหม่ คือวิชามลพิษทางดินและ

การก าจัดสารปนเปื้อนในดิน (Soil Pollution and Remediation) และมีรายวิชาปฏิบัติการ 2 รายวิชา
คือ Environmental Engineering Laboratory 1 ซึ่งเป็นปฏิบัติการด้านน้ าเสียและน้ าดี เดิมคือวิชา 
Unit Operation of Environmental Engineering และวิชา Environmental Engineering 
Laboratory 2 เป็นปฏิบัติการด้านอากาศและขยะ 
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 กลุ่มที่ 3 เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม มี 6 วิชา วิชาละ 2 หน่วยกิต รายวิชากลุ่มนี้เน้น
ให้นิสิตมีทักษะการท างานที่น าไปใช้ได้จริง ผ่านความรู้ กรณีศึกษาและการลงมือปฏิบัติ  

 
วิชาใหม่ในกลุ่มนี้ได้แก่ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม,อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการ

จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และให้เรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ย้ายมาหมวดจากวิชาเลือก โดยเพ่ิม
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เข้าไปด้วย  

 
 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวิชาที่สนับสนุนการท างานของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 
วิชาใหม่ 2 วิชา ได้แก่ วิศวกรรมสาธารณสุขเบื้องต้น และอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มวิชาบูรณาการองค์ความรู้ โครงงาน ฝึกงาน การฝึกประสบการณ์เชิงบูรณา
การร่วมกับการท างาน 

 
วิชาใหม่ Capstone project for Environmental Engineering และวิชาประสบการณ์วิชาชีพ

ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มวิชาเลือกของสาขา 

 
วิชาใหม่ คือ การใช้ประโยชน์จากของเสีย แบบจ าลองของกระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ 

พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และรายวิชาที่มีอยู่เดิมคือ พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 1 และ 2 
 

จากโครงสร้างหลักสูตร จะเห็นว่าในปีแรก เป็นแนะน าภาพรวมให้เด็กรู้ถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม จึงให้เรียนสาขาวิชาแรกคือ นโยบาย กฎหมาย และมาตรการป้องกันทางด้านสิ่งแวดล้อม ปีที่
สองให้เด็กเริ่มเรียนวิชาในสาขา คือวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในเทอมต้น ส่วนเทอมปลายเป็นวิชา
สาขา 6 ตัว ที่เป็นความรู้พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่ควรจะรู้ ในปีสาม ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย
จะเป็นวิชาที่มีการบรรยายร้อยละ 70 ที่เหลืออีกร้อยละ 30 จะให้นิสิตได้ท างาน Project Based โดยใน
สัปดาห์ที่ 13-15 ของการเรียน นิสิตจะได้เจอผู้สอนที่หลากหลายและมีโจทย์ปัญหาในหัวข้อที่หลากหลาย 
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โดยจะท างานเป็นทีม และสัปดาห์สุดท้ายเป็นวันสัมมนาที่จะเชิญหน่วยงานภายนอกมาให้ข้อคิดเห็นจาก
งานที่นิสิตน าเสนอ  

มติที่ประชุม  
เป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างบัณฑิตระดับปริญญาตรีในทางวิชาการ ซึ่งในการใช้งานจะมีการใช้ทักษะ

ทางวิชาชีพมากกว่าวิชาการ ผู้ท างานจะต้องมีการแก้ไขปัญหาในกระบวนการ และบัณฑิตส่วนมากจะมี
ปัญหาเรื่องการปรับตัว และการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ต่อไม่ดีพอ อีกทั้ งจะต้อง
สามารถสืบค้น วิเคราะห์และพัฒนา และมีการคิดเป็นระบบ จะช่วยให้มีการปรับตัวให้ทันกับกระแส หรือ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ดังนั้นจึงควรมีการใส่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเข้าไป
ในแต่ละชั้นปี เช่น ในปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 และควรมีการแบ่งปันประสบการณ์วิชาชีพจากวิศวกรใน
สถานประกอบการ จากการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสิ่งแวดล้อม ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
การมีประสอบการณ์ในการฝึกงานในระยะเวลา 4 เดือน จะช่วยปรับปรุงและลดรอยต่อของการท างานได้  
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมจะต้องมีการเสริมการเป็นผู้ประกอบการให้กับนิสิต มีความกล้าที่จะไปเป็นเจ้าของ
กิจการ ต้องเข้าใจมุมมองการน าเทคโนโลยีไปสร้างเป็นธุรกิจได้ นอกจากอุตสาหกรรมแล้วต้องมี
ความสามารถด้านนวัตกรรม และธุรกิจด้วย เข้าถึงบริบทของชุม มีส่วนร่วมการผลักดันการพัฒนาประเทศ 
และต้องเปลี่ยนมุมมองของนิสิตให้เข้าใจบริบทของ ช่างเทคนิค กับวิศวกร  
 
วาระท่ี 4 การวิพากษ์หลักสูตรฯ 

มติที่ประชุม 
ปรัชญาของหลักสูตร 
ที่ประชุมฯ มีความเห็นให้แก้ไขปรัชญาของหลักสูตร ดังนี้ 

 เพ่ิมค าส าคัญ “ให้รู้เท่ากันสถานการณ์” และ “การสร้างความเป็นผู้ประกอบการ” 
 แก้ไขค าว่า “สืบค้นปัญหาและพัฒนา” เป็น “การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ” 

 
การจัดกลุ่มรายวิชา 
กลุ่มท่ี 1 พ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ที่ประชุมฯ รับรองรายวิชาในกลุ่มที่ 1 ขอให้แก้ไขค าอธิบายรายวิชาปัจจุบัน เนื่องจากยังไม่

น่าสนใจ โดยวิชาเคมีอินทรีย์สิ่งแวดล้อมควรเป็นเนื้อหาที่ประยุกต์กับบริบททางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ควรลง
ลึกในรายละเอียดอย่างเช่นการเรียนในกลุ่มวิศวกรรมเคมี ลักษณะเนื้อหาจะเป็นสารประกอบเคมีอินทรีย์
และหมู่ฟังก์ชันส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบเคมีอินทรีย์ 
เคมีอินทรีย์ส าหรับวัสดุ Bio Circular Economy และ Bio-Based Product 

 
กลุ่มท่ี 2 วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ที่ประชุมฯ รับรองรายวิชาในกลุ่มที่ 2 โดยให้เพ่ิม “น้ าใต้ดิน” ลงในค าอธิบายรายวิชามลพิษทาง

ดิน ให้มีการสลับล าดับวิชา โดยให้เรียนวิชาขยะมูลฝอยก่อน จะเป็นประโยชน์กับการส่งต่อความรู้ให้การ
เรียนวิชา มลพิษทางดิน และการจัดการของเสียอันตราย 
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กลุ่ม 3 เครื่องมือทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ประชุมฯ รับรองรายวิชาในกลุ่มที่ 3 โดย 

1. ให้ตัดวิชานโยบาย กฎหมาย และมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมออก โดยน าเนื้อหาไป
รวมกับรายวิชาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม เป็นวิชา 2 หน่วยกิตเช่นเดิม และ
ปรับชื่อรายวิชานี้ใหม่ให้เหมาะสม สอนในปีหนึ่งเทอมต้น 

2. วิชาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม ให้เพ่ิมค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับวิศวกรรม
ชายฝั่ง ขนส่งทางทะเล และ EEC 

3. วิชากฎหมายสิ่งแวดล้อมเป็นหลักการที่ส าคัญที่จ าเป็นจะต้องรู้เพ่ือจะใช้ในการออกแบบ
ระบบได้ถูกต้อง ให้เพ่ิมวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายภาคอุตสาหกรรม ของเสีย  
น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ ค่าพารามิเตอร์ จ านวน 2 หน่วยกิต สอนในปีสามเทอมปลาย 

4. ย้ายวิชา Eco industry and Urban มาสอนปีหนึ่งเทอมปลายจากเดิมที่สอนในปีสาม
เทอมปลาย  โดยค าอธิ บายรายวิช า  Eco Industry and Urban ให้ มอง ใน เชิ ง 
Globalization สัดส่วน 70:30 (Eco and Urban) สอนแบบภาพรวม บทบาทของ
วิศวกรสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาเมือง เช่น Water Sensitive Urban Design (WSUD), 
การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ า (Wetland) กรณีศึกษาต่างๆ   

5. วิชา Environmental Management System เป็นวิชาที่ช่วยให้มีกระบวนการคิดอย่าง
เป็นระบบ เรียนให้ครบตาม PDCA และเป็นไปตามาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของ ISO 
ค าอธิบายรายวิชาให้ Follow International Standard  

6. วิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมควรเน้นเป็นพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์ และน ามาประยุกต์
กับทางด้านสิ่งแวดล้อมตามที่อาจารย์ทิพย์สุรีย์เสนอคือ การประเมินค่าใช้จ่ายในการเกิด
ความสูญเสียจากมลพิษ มาตรการภาษีสิ่งแวดล้อม และงบประมาณที่เก่ียวข้อง ซึ่งเมื่อได้
เรียนรู้วิชาการที่ เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วในปี 3 จึงเรียนวิชา
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในปี 4 เทอมสอง  

7. วิชา Eco Industry and Urban Environmental Management สามารถเพ่ิมเนื้อหา
ของ Sustainable Development Goals (SDG) เข้าไปได้ จะเป็นการมองเมืองซึ่งจะมี
หล ายมิ ติ เ ป็ น  Mixed development water sensitive urban design เ นื่ อ ง จ าก
ประเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีปัญหาทางด้านน้ าเยอะ โดยเฉพาะพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้ า ซึ่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมจะมีบทบาทในการเข้าไปดูมิติต่างๆ เช่น การจัดการ
ขยะ การจัดการผังเมือง ระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ต้องการมีการจัดการในด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมเติมด้วย ในด้านการจัดการเชิงนิเวศ
สามารถเชิญเจ้าหน้าที่กองอุตสาหกรรม กรมโรงงาน ซึ่งมี ความเชี่ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และในขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะออกใบอนุญาตทาง
สิ่งแวดล้อม ซึ่งทางหลักสูตรสามารถเน้นในทิศทางนี้ได้  
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กลุ่มท่ี 4 กลุ่มวิชาสนับสนุนการท างาน 
ที่ประชุมฯ รับรองรายวิชาในกลุ่มที่ 4 โดยวิชา Occupational Health and Safety ที่
เน้น เรื่ องความเสี่ ยงขององค์กรให้สอนตาม international standard คือ  ISO 
45001:2018 (OH&S)  
 
กลุ่ม 5 บูรณาการองค์ความรู้ 
ที่ประชุมฯ รับรองรายวิชาในกลุ่มที่ 5 โดยแบ่งเป็นสองแผนให้เลือก ซึ่งจะสามารถ

ตอบสนองได้ทั้งภาคอุตสาหกรรม และทางด้านวิชาการ ได้แก่ 
1. แผนฝึกงาน ส าหรับนิสิตที่เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการ โดยนิสิตจะได้ไปฝึกงาน

เป็นระยะเวลาสองเดือน และท าโครงงานวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับอาจารย์ที่
ปรึกษา 

2. แผนการฝึกประสบการณ์เชิงบูรณาการร่วมกับการท างาน ส าหรับนิสิตที่อยากเพ่ิม
ทักษะการท างาน ให้ไปฝึกงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน  

โดยให้มีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมในรายวิชาที่มีการแนะน าคุณลักษณะของบุคคลที่ทาง
ผู้ประกอบการต้องการ เป็นการกระตุ้นให้นิสิตมีการเตรียมตัวตั้งแต่ปีที่ 2-3 ของการเรียน 

 
กลุ่ม 6 วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม  
ที่ประชุมฯ รับรองรายวิชาในกลุ่มที่ 6 ดังระบุในเอกสารแนบ (มคอ.2) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
วาระท่ี 5 ความร่วมมือจากหน่วยงานอุตสาหกรรม 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ขอให้หน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมประชุมกรอกแบบฟอร์ม
ความเป็นได้ในการสร้างความร่วมมือร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 



144 
 

 

 
 
 



145 
 

 

 



146 
 

 

 
 



147 
 

 

 



148 
 

 

 
 



149 
 

 

 



150 
 

 

 
 



151 
 

 

 



152 
 

 

 



153 
 

 

 
 



154 
 

 

 
 



155 
 

 

 
 



156 
 

 

 
 



157 
 

 

 
 



158 
 

 

 
 
 ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร จ านวน 3 ท่าน คือ ผศ.ดร. เอกบดินทร์ 
วินิจกุล ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และ ผศ.ดร.มงคล ด ารงค์ศรี ทางผู้รับผิดชอบรายวิชาได้น าไปปรับปรุง
และน าไปใช้ในการออกแบบการสอนในแต่ละรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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เอกสารแนบหมายเลข  7 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
 






























