หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
-------------------------------------------------------

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

:
:
:
:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
B.Eng. (Environmental Engineering)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
1. เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑในการพิจารณารับรองหลักสูตรที่ยื่นเขามาขอรับรอง
หลักสูตรในสาขาวิศวกรโยธาใหม และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ .ศ 2543 และระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยเกณฑการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาเพื่อเทียบปริญญา
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2544
2. ปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เป นหลัก สูตรที่
มุงมั่นผลิตบัณฑิตให “รอบรู มีทักษะ ใครรู และตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอม”
4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
4.3.1 มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
4.3.2 สามารถประยุกตใชองคความรูและทักษะที่ไดรับอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ทักษะและติดตามเทคโนโลยีดานสิง่ แวดลอมอยางตอเนื่อง
4.3.3 มีคุณธรรม สํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
และสังคม
4.3.4 เขาใจสภาพ การเปลี่ยนแปลง และปญหาดานสิ่งแวดลอมในประเทศและ
สากล
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยานเรศวร (ภาคผนวก)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 6 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต หรือประกาศของมหาวิทยานเรศวร
(ภาคผนวก)
8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
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9. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
10. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1.

นายดลเดช

ตั้งตระการพงษ

2.

นางสาวปาจรีย

ทองสนิท

3.

นางทิพยวิมล

แตะกระโทก

4.

นายอําพล

เตโชวาณิชย

5.

นางสาววรางคลักษณ

ซอนกลิ่น

ตําแหนง
คุณวุฒ/ิ สาขา
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Environmental Eng.)
วศ.ม. (สิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (โยธา )
ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.ม. (โยธา )
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)
ผูชวยศาสตราจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
อาจารย
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
อาจารย
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
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12.2 อาจารยพิเศษ

1.

นายสถาพร

โภคา

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

2.

นายปรีชา

สุขกล่ํา

อาจารย

ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒ/ิ สาขา
D.Eng. (Struct. Eng.&Construct.)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

13. จํานวนนิสิต
13.1 จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษา
ชั้นป
2551
2552
2553
ชั้นปที่ 1
40
40
40
ชั้นปที่ 2
40
40
ชั้นปที่ 3
40
ชั้นปที่ 4
รวม
40
80
120
สําเร็จการศึกษา
-

มีดงั นี้
2554
40
40
40
40
160
40

2555
40
40
40
40
160
40

14. สถานทีแ่ ละอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตรและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
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15. หองสมุด
จํานวนหนังสือเรียนและเอกสาร Website ที่เกีย่ วของกับสาขาวิศวกรรมศาสตรมีดังนี้
15.1 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตํารา เอกสารในกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดังนี้
ตําราเรียน
: ภาษาไทย
28,654
เลม
: ภาษาตางประเทศ 14,437
เลม
วารสาร
: ภาษาไทย
170
ชื่อเรื่อง
: ภาษาตางประเทศ
150
ชื่อเรื่อง
โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน :
2,466
15.2 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มีตําราตามยอดป 2546 ดังนี้
ตําราเรียน
: ภาษาไทย
2,765
: ภาษาอังกฤษ
1,135
วารสาร
: ภายในประเทศ
44
: ตางประเทศ
28

เลม
เลม
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

16. งบประมาณ
ใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยและงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
17.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับที่
1
2

3
4

จํานวน 150 หนวยกิต

รายการ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ สกอ.
ไมนอย
ไมนอย

ไมนอย
ไมนอย

17.3รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
17.3.1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ ประกอบดวย
1.
กลุมวิชาภาษา
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
2.

กลุมวิชาสังคมศาสตร
001134
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom

30
84
6
120

30
21
9

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2551
30
114
21
3
20
61
9
6
(6)
150 (6)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3
หนวยกิต
3(3-0)
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3.

กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
001150
001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157
001158
001159
001160
001161
001162

1

กอลฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

หนวยกิต
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001163
001164
001165
4.

กลุมวิชาสหศาสตร
001171
001172
001173

ฟุตบอล
Football
วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defence

2.

กลุมวิชาภาษา
001113

1(0-2)
1(0-2)
8

ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

วิชาศึกษาทัว่ ไปวิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
กําหนดใหนสิ ิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
1.

1(0-2)

หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
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ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
001122
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
001123
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001124
ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts

หนวยกิต

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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001125
001126

3.

4.

ดุริยางควิจกั ขณ
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
001132
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
001133
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
001135
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society

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

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

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
001140
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
001141
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
001142
Mathematics for Life in the Information Age
001143
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life
001144
อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0)
Food and Life Style
001145
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
3(3-0)
Energy and Technology Around Us
001245
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Science in Everyday Life
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5.

กลุมสหศาสตร
001170

พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
(1) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
252182
แคลคูลัส 1
Calculus I
252183
แคลคูลัส 2
Calculus II
252284
แคลคูลัส 3
Calculus III
256101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101
ฟสิกส 1
Physics I
261102
ฟสิกส 2
Physics II
(2) กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
205302
การเขียนเชิงวิชาการ
Writing Academic English

3(3-0)

จํานวน 114 หนวยกิต
จํานวน 21 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
4(3-2)

จํานวน

3 หนวยกิต
3(3-0)

(3) กลุมวิชาแกน
จํานวน 20 หนวยกิต
301101
เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
Engineering Tools and Operations
301202
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
301303
สถิติวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Statistics
302111
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
Engineering Mechanics I

11
302151
302212
305171

เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
กลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

(4) กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
จํานวน 61
304211
กลศาสตรของวัสดุ 1
Mechanics of Materials I
304212
การวิเคราะหโครงสราง 1
Structural Analysis I
304213
กลศาสตรของวัสดุ 2
Mechanics of Materials II
304231
สํารวจ
Surveying
304241
กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics
304242
ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics Laboratory
304314
การวิเคราะหโครงสราง 2
Structural Analysis II
304321
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing Laboratory
304322
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
304333
วิศวกรรมขนสง
Transportation Engineering
304344
หลักอุทกวิทยา
Principle of Hydrology

3(2-3)
3(3-0)
3(3-0)

หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
2(1-3)
2(1-3)
3(3-0)
3(3-0)
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304351
304352
304385
304392
304393
304417
304445
307301
307331
307422
307442
307491
307497

ปฐพีกลศาสตร
3(3-0)
Soil Mechanics
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3)
Soil Mechanics Laboratory
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3)
Reinforced Concrete Design
การฝกงานสํารวจ
1 หนวยกิต
Survey Camp
(ไมนอยกวา 80 ชม.)
คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0)
Advanced Mathematics for Civil Engineering
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0)
Design of Timber and Steel Structures
วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0)
Hydraulic Engineering
เคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(2-3)
Chemistry for Environmental Engineering
วิศวกรรมและการจัดการขยะ
3(3-0)
Solid Waste Engineering and Management
วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
3(3-0)
Water Supply and Sanitary Engineering
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental Management Systems
1(0-3)
โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Environmental Engineering Project
สัมมนา
1(0-3)
Seminar
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(6) กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
จํานวน 9 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
304354
ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
2(1-3)
Geology for Engineers
307302
ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
2(1-3)
Biology Laboratory for Environmental Engineering
307321
หนวยปฏิบัติการสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Unit Operation for Environmental Engineering
307411
การควบคุมมลภาวะอากาศ
3(3-0)
Air Pollution Control
307421
วิศวกรรมบําบัดน้ําเสีย
3(3-0)
Wastewater Treatment Engineering
307423
การผลิตน้ําและการบําบัดน้าํ เสียในอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Water Supply and Wastewater Treatment
307424
ระบบระบายน้าํ รวบรวมน้าํ เสียและแจกจายน้ําประปา 3(3-0)
Drainage, Sewerage and Water Supply Distribution Systems
การจัดการโรงผลิตน้ําประปาและบําบัดน้าํ เสีย
3(2-3)
307425
Water Supply and Wastewater Treatment Plant Management
307426
การออกแบบโรงบําบัดน้ําเสียและโรงผลิตน้ําประปา
3(3-0)
Wastewater and Water Supply Treatment Plant Design
307431
การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0)
Hazardous Waste Management
307441
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอมสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Environmental Impact Assessment for Environmental 3(2-3)
Engineering
307443
การจําลองระบบสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental System Modeling
307444
เทคโนโลยีชนบทดานสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental Rural Technology
307445
วิศวกรรมระบบสุขาภิบาลในอาคาร
3(3-0)
Building Sanitary System Engineering
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307496

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมสิง่ แวดลอม
Selected Topics in Environmental Engineering

3(3-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอืน่
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
307391 การฝกงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Training in Environmental Engineering

จํานวน

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 270 ชม.)
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17.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001111
001134
252182
256101
261101
302151

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟสิกส 1
Physics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รวม

(0-3)3
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
3(2-3)
20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
001171
001173
001XXX
252183
261102
301101
302111

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
ทักษะชีวิต
Life Skills
กลุมวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟสิกส 2
Physics II
เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Engineering Tools and Operations
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
รวม

(0-3)3
3(3-0)
2(1-2)
1(0-2)
3(3-0)
4(3-2)
2(1-3)
3(3-0)
21 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001103
001113
001172
252284
301202
302212
304211

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
แคลคูลัส 3
Calculus III
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II
กลศาสตรของวัสดุ 1
Mechanics of Materials I
รวม

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
21 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
205302
304212
304213
304231
304241
304242
305171

การเขียนเชิงวิชาการ
Writing Academic English
การวิเคราะหโครงสราง 1
Structural Analysis I
กลศาสตรของวัสดุ 2
Mechanics of Materials II
สํารวจ
Surveying
กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics
ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics Laboratory
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
รวม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
19 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน
304392

การฝกงานสํารวจ
Survey Camp

1 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 80 ชม.)
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
001xxx
301303
304314
304321
304322
304333
307301

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
General Education Elective Course
สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
การวิเคราะหโครงสราง 2
Structural Analysis II
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing Laboratory
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
วิศวกรรมขนสง
Transport Engineering
เคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Chemistry for Environmental Engineering
รวม

3(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-3)
2(1-3)
3(3-0)
3(2-3)
19 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001xxx
304344
304351
304352
304385
304393
307331

307391

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
General Education Elective Course
หลักอุทกวิทยา
Principle of Hydrology
ปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics Laboratory
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมโยธา
Advanced Mathmatics for Civil Engineering
วิศวกรรมและการจัดการขยะ
Solid Waste Engineering and Management
รวม

3(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
4(3-3)
3(3-0)
3(3-0)
20 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน
การฝกงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (ไมนับหนวยกิต) 6 หนวยกิต
Training in Environmental Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชม.)
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
304417
304445
307442
307497
307xxx
xxxxxx

การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
Design of Timber and Steel Structures
วิศวกรรมชลศาสตร
Hydraulic Engineering
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Environmental Management Systems
สัมมนา
Seminar
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Environmental Engineering Electives
วิชาเลือกเสรี
Free Electives
รวม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
3(x-x)
3(x-x)
16 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
307422
307491
307xxx
307xxx
xxxxxx

วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Environmental Engineering Project
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Environmental Engineering Electives
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Environmental Engineering Electives
วิชาเลือกเสรี
Free Electives
รวม

3(3-0)
1(0-3)
3(x-x)
3(x-x)
3(x-x)
13 หนวยกิต
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
001103

ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทัง้ ในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียนเพือ่ การ
สื่อสาร โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
A study of the significance and characteristics of Thai language. Practice to
achieve effective language usage with concentration on listening, analytical reading,
speaking in daily life, public speaking, and communicative writing skills
001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน เพือ่ การ
สื่อสารในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of English listening, speaking, reading, and writing skills, and
grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับซับซอน เพือ่ การ
สื่อสารในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of more complete English listening, speaking, reading, and
writing skills, and grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

(0-3)3

English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอานและการเขียนงานวิชาการและ
การศึกษาคนควาวิจยั ที่เกี่ยวของกับสาขาของผูเรียน
Development of English skills with an emphasis on reading and writing
pertaining to students’ academics areas and their research interest
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001121

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึง
แหลงสารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติทดี่ ี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
The meaning and importance of information, types of information sources,
approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of
information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students
001122

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
Philosophy for Life
ความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถกี าร
ดําเนินชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและ
งานในทุกมิตขิ องผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและ
คุณคาตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people
001123

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0)
Language, Society and Culture
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธระหวาง
ภาษาที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม โลกทัศนสังคมในภาษา โครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทยกับ
การใชภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study
includes the interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural
structure. The study also includes language change caused by social and cultural factors
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001124

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
Thai Performing Arts
ลักษณะและคุณคาของนาฎศิลปไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบานเพื่อใหเกิด
สุนทรียะในการชมนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ
A study of the characteristics and values of both Thai classical and local dance
to enable students to understand and have background knowledge of different kinds
of Thai dance
001125

ดุริยางควิจกั ขณ
3(3-0)
Music Appreciation
ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องคประกอบทางดานดนตรี บทเพลง คีตกวี
สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตรี มารยาท
ในการเขาฟงดนตรี การวิจารณและอภิปรายจากการฟงและชมการแสดงดนตรี รวมทัง้ บทบาทของ
ดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน
A study of musical characteristics, importance of music development,
musical components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the
characteristics and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and
discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western music
in Thai society from the past to the present
001126

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Arts in Daily Life
การรับรูทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ประกอบดวย ทัศนศิลป หัตถศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถาย
ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทัง้ ความรูทางสถาปตยกรรม เชน การประหยัดพลังงาน
คติความเชื่อตางๆ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของรสนิยมและสุนทรียในการดํารงชีวิตที่สมั พันธกับ
บริบทตางๆ ทัง้ ของไทยและสากล
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Recognition of the arts and architecture for application in daily life. Topics
include visual art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation
and visual communicative design. Knowledge of architecture such as energy-saving
management. Beliefs concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in
harmony in national and international contexts
001131

กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ
รวมทัง้ ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกีย่ วของกับการปกครองทองถิน่ และภูมิ
ปญญาทองถิน่ รวมทั้งกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including
laws concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law,
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge, and the
development of the quality of life
001132

ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0)
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา
ตาง ๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมใน
อนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during
various times stating from the pre-modern age up to the present and roles of Thailand in the
world forum including future trends
001133

วิถีไทย วิถที ัศน
3(3-0)
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสําคัญของ วิถีไทย-วิถีทัศน พัฒนาการของวิถีไทยสูป จจุบัน
ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณความเปนไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลง แนวคิดทีเ่ กี่ยวกับวิถีไทย การ
ดํารงความเปนไทยในโลกปจจุบัน
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Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up
to the present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts
regarding the Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world
001134

อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวฒ
ั นธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธกี รรม คติความเชื่อ
ภูมิปญญาทองถิ่น และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมือง
ระดับสากล การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก
ผลกระทบของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ ของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society. International
political development, politics and adjustment of developed countries the global economics
system, impacts of globalization on economy and relations between the world system and
Thailand
001140

มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญ
 หาสิง่ แวดลอม ผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย และสิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิง่ แวดลอม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ
และระดับทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิง่ แวดลอม การ
ปลูกจิตสํานึก การสรางความตระหนัก และการมีสว นรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
The relationship between man and the environment, cause of environmental
problems, effects of population change related to environmental problems case studies of
global climate change and natural disasters at the global and local scale and the building of
environmental awareness and participation in sustainable environmental management
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001141

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
คอมพิวเตอรเพื่อชีวิตประจําวัน ระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และการประยุกตใชงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
ระบบจํานวนและการแทนขอมูล
การจัดการขอมูลและระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ
ภาษาคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษา
เบสิกเบื้องตน
Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer
software, computer networks, the Internet and its applications, office automation systems,
number system and data representation, data management and database systems,
information systems, programming languages, information system development, program
design, and introduction to BASIC programming

คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกตวชิ าคณิตศาสตรเพื่อใชไดจริงกับชีวิตประจําวัน เชน การเงินการธนาคาร
การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและการตัดสินใจ
เบื้องตน
The application of mathematics for everyday life including banking and
finance, insurance, business and statistics for data collection and decision making
001142

001143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑรวมถึงเครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใชใน
ชีวิต ประจําวัน ที่เกี่ยวของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับ
สุขภาพและสิ่งแวดลอม
Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their proper
selection and management for health and environmental safety
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001144

อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ในภูมิภาคตางๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศ
ตอพฤติกรรมการบริโภค ของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่
เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร
และอาหารและวิถีชวี ิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior,
identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs,
food choices, information for purchasing food, and food and life style according in the age of
globalization

3(3-0)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
ความรูพนื้ ฐานดานพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานอยาง
ฉลาดที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกรอน ที่มาของพลังงานไฟฟาและการใชอยางถูกตอง ประหยัด
และปลอดภัย หลักการทํางานและการเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐาน การใชพลังงานในอนาคต อันไดแกความเขาใจเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร
เทคโนโลยีสําหรับรถยนตในอนาคต ระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง การเตรียมความพรอมสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเลือกใชอยางเหมาะสม
Basic energy and technology including; energy conservation, consuming
energy intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation and
how to consume it properly, economically, and safely, air conditioning, automobiles, and
basic information technology as well as how to use them effectively and efficiently; and newer
technology, such as understanding electricity generation from nuclear energy, future
automotive technology, high performance mass transportation systems to prepare for the
change in technology and be able to choose accordingly
001145
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001150

กอลฟ
1(0-2)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอลฟ
การฝกทักษะเบื้องตน และกฏกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill
training, rules, and etiquette of golf
001151

เกม
1(0-2)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูน ําเกม
เบื้องตน และการเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games,
basic game leadership, and games participation
001152

บริหารกาย
1(0-2)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรม
การสรางสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test
001153

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื้องตน ทาเตนรําพืน้ เมือง และ
วัฒนธรรมการเตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances
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001154

วายน้ํา
1(0-2)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วายน้ํา การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming
001155

ลีลาศ
1(0-2)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากล และ
มารยาทของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances
001156

ตะกรอ
1(0-2)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ตะกรอ การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw
001157

นันทนาการ
1(0-2)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of
activities and recreation participation
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001158

ซอฟทบอล
1(0-2)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟท
บอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill
training, rules, and etiquette of softball
001159

เทนนิส
1(0-2)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
เทนนิส การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of tennis
001160

เทเบิลเทนนิส
1(0-2)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis
001161

บาสเกตบอล
1(0-2)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
บาสเกตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball
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แบดมินตัน
1(0-2)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
แบดมินตัน การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton
001163

ฟุตบอล
1(0-2)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ฟุตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill
training, rules, and etiquette of football
001164

วอลเลยบอล
1(0-2)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วอลเลยบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball
001165

ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการ
ตอสูปองกันตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎ
กติกา มารยาทของศิลปะการตอสูปองกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense;
basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense; rules, and etiquette
of the art of self-defense

30
001170

พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ
พฤติกรรม ความรูสึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา
เชาวนปญญาและการยกระดับเชาวนปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรม
มนุษยทางสังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and
perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language,
intelligence and intelligence management of emotions and development of motivation, human
social behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application
in everyday life

3(3-0)
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพ
ของมนุษย วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต
อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันสังคม การปองกันตัวจากอุบัติภัย อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for health;
enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; health insurance,
life insurance. Accident insurance. And social security; protection from danger, accidents,
natural disasters and communicable diseases
001171

001172

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว
และสังคมการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การจัดการความขัดแยง
วิธีการคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
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Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an individual
both as a member of a family and a member of a society which include an adaptation to
changes in a global society, world communication, conflict management resolutions, and
methods to bring about creative problem solutions leading to a better economy and living
conditions along with a more ethical society
001173

ทักษะชีวิต
2(1-2)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝกทักษะการทํางานเปนทีมที่เนนการ
เปนผูนาํ และผูต ามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของ
บุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics; practice
in team working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of
public consciousness and other desirable personal characteristics
001245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ
ไดแก
สิ่งมีชวี ติ และ
ความรูทางดานวิทยาศาสตรของโลกทัง้ ระบบที่เกีย่ วของกับชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอม พลังงานและไฟฟา การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนยิ มวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and
physical sciences and integration of earth science in everyday life, including organisms and
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth and
space
205302

การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0)
Writing Academic English
ฝกเขียนในรูปแบบงานวิชาการ เชน รายงาน บทคัดยองานวิจัย เนนการเรียนโดยใช
สถานการณจาํ ลอง ฝกการแปลที่จําเปนในสาขาวิชา
Writing in academic format including report, research abstract, emphasis on
simulation case, essential translation in fields.
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252182

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิศัย ลิมิตและความตอเนื่อง
อนุพันธ ปริพันธ และการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ
Mathematical Induction, algebraic and transcendental functions, limit and
continuity, derivative and its applications, integration and its applications, techniques of
integration, improper integrals.
252183

แคลคูลัส 2
3(3-0)
Calculus II
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
ลําดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอร อนุกรมโลรองต
เมตริกซและตัวกําหนด คาลําดับขั้นของเมตริกซ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสน
ดวยเมตริกซ หลักเกณฑเครเมอร ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิยอย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเสน คา
เฉพาะ เวกเตอรเฉพาะ
Sequences and series, convergence tests of series, Taylor series, Laurent
series, matrices and determinants, rank of a matrix, solutions of systems of linear
equations, Cramer rule, vector spaces, subspaces, bases and dimension, linear
transformations, eigenvalues and eigenvectors.
252284

แคลคูลัส 3
3(3-0)
Calculus III
วิชาบังคับกอน : 252183 แคลคูลัส 2
Prerequisite : 252183 Calculus II
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับที่หนึ่งและอันดับสูง วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะหและเชิง
ตัวเลข การแปลงลาพลาซกับการแกสมการเชิงอนุพันธ พีชคณิตของเวกเตอร ไดเวอรเจนซ เคิรล การ
หาอนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเสน ตามผิว และตามปริมาตร ระบบ
พิกัดเชิงขั้ว ทฤษฎีบทของกรีน เกาสและสโตกส
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Linear differential equation of first and higher order, analytical and numerical
solution, Laplace transforms and applications, vector field, divergence, curl, differentiation
and integration of several variables, line integrals, surface integrals, and volume integrals,
polar coordinate system, Green theorem, Gauss theorem and Stokes theorem.
256101

หลักเคมี
4(3-3)
Principle of Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ กาซ
และของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกสเคมี จลศาสตรเคมี กรด-เบส ไฟฟาเคมี เคมี
นิวเคลียรและเคมีสิ่งแวดลอม
Stoichiometry; atom structure; chemical bonding; Periodic Table and
properties of elements, solid and liquid; liquid and solution; chemical thermodynamics;
chemical kinetics; acid-base; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental
chemistry.
261101

ฟสิกส 1
4(3-2)
Physics I
ศึกษาการเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตําแหนงในหนึ่งและสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งาน
และพลังงาน กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล การ
สั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส ทฤษฎีคลื่นของแสง ความรอนและระบบกาซอุดมคติ เทอรโม
ไดนามิกส และเครื่องกลจักรความรอนทฤษฎีจลน
One and two dimension motion; rotation; work and energy; mechanics of
particles and rigid bodies; properties of matter; mechanics of fluids; vibration and noise;
lens system; wave theory of light; heat and systems of ideal gases; thermodynamics;
theoretical heat engine.
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261102

ฟสิกส 2
4(3-2)
Physics II
ไฟฟ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ า และสนามไฟฟ า กฎของเกาส ศั ก ย ไ ฟฟ า กระแสตรงและ
อุปกรณ แมเหล็กไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็กและกฎของฟาราเดย ตัวเหนี่ยวนํา กระแสไฟฟา
วงจรไฟฟ า กระแสสลั บ สนามแม เ หล็ ก เนื่ อ งจากกระแสไฟฟ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลง สนามแม เ หล็ ก
สนามแมเหล็กไฟฟา การสั่นและคลื่นแมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ อี
เลคตรอน กัมมันภาพตรังสี และนิวเคลียส กําเนิดของทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค สมบัติบาง
ประการของสสาร สมบัติบางประการของนิวเคลียส
Electrostatic; electrical charge and field; Gauss laws; electrical potential;
direct current (DC); magnetic and electromagnetic instruments; magnetic induction;
Faraday law; electrical inductance; alternating current (AC); electrical circuit; magnetic
field due to electrical current; changing field and current; electromagnetic field (EMF);
vibration and electromagnetic wave; basic electronics; theory of relativity; electron;
radioactivity; nucleus; history of quantum theory; wave and particle; properties of matter;
properties of nucleus.
2(1-3)
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Engineering Tools and Operations
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงฝกงาน เครื่องมือวัดและพื้นฐานทางดานวิศวกรรม
โดยเนนถึงวิธีใชเครื่องมืออยางถูกตองและปลอดภัย ปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับงานฝกฝมือ งาน
เครื่องมือ งานเชื่อม งานโลหะแผนและงานไม
Safety in workshop; measuring instrument; basic instrument; emphasis on
machine and instrument instruction; operation about skill, instruments, machines, welding,
sheet metal and timber work.
301101
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301202

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี, 261102 ฟสิกส 2
Prerequisite: 256101 Principle of Chemistry, 261102 Physics II
ศึกษาคุณสมบัติและโครงสรางของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิค และโพลีเมอร
ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางจุลภาค คุณสมบัติทางกลของโลหะ แผนภูมิสมดุลยกรรมวิธีทาง
ความร อ นต อ โครงสร า งทางจุ ล ภาคของโลหะผสม การแตกหั ก การกั ด กร อ นและควบคุ ม การ
เสื่อมสภาพการวิเคราะหความวิบัติ
Properties and structures of metals, alloys, ceramics and polymers;
microstructures; mechanical properties; equilibrium diagram; heat treatment; fracture;
corrosion; deterioration; collapse analysis.
301303

สถิติวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Statistics
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite: 252182 Calculus I
ศึกษาทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง
และแบบตอเนื่อง คาคาดหมายและโมเมนตฟงกชัน การประยุกตใชกับทฤษฎีของความนาจะเชื่อถือ
ทฤษฎีก ารสุม ตั วอยาง ทฤษฎี การประมาณคา การทดสอบสมมติฐ าน การถดถอยเชิง เสนและ
สหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน การประยุกตใชสถิติกับการควบคุมอุตสาหกรรม
Study of probability, random variables, continuous and discrete probability
distribution, expected values and function moment, linear regression and correlation,
variance analysis, statistics applications for industrial control.
302111

กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1, 261101 ฟสิกส 1
Prerequisite: 252182 Calculus I, 261101 Physics I
บทนําเกี่ยวกับสถิตยศาสตร การวิเคราะหระบบแรง 2 มิติ 3 มิติ การประยุกตสมการ
สมดุลในการวิเคราะหแรง โครงถัก โครงกรอบเครื่องจักรกล การวิเคราะหแรงกระจายบนคานและ
เคเบิล ความเสียดทานในสภาวะแหง งานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่
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Introduction to statics; two and three force system analysis; applications of
equilibrium equation for force analysis; truss; frame machine; distributed force analysis of
beam and cable; dry friction; virtual work and stability; area moment of inertia.
302151

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
Engineering Drawing
การใช เครื่ อ งมื อ และการเขีย นตัว อั ก ษร การสร า งรูป เรขาคณิ ต การเขี ย นภาพฉาย
ออโธกราฟฟค การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด
วิ ว ช ว ย เรขาบรรยายเบื้ อ งต น การเขี ย นแผ น คลี่ การเขี ย นแบบสั่ ง งาน การเขี ย นแบบโดยใช
คอมพิวเตอรชวย การเขียนแบบรางดวยมือ การเขียนแบบเฉพาะดานสําหรับวิศวกรรมแตละสาขา
Drafting equipment and lettering; geometric construction; orthographic
projection; dimensioning and tolerancing; pictorial drawing; sectional drawing; auxiliary
view; fundamentals of descriptive geometry; intersection; development; working drawing;
computer-aided drafting; freehand sketches; specialized engineering drawing.
302212

กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0)
Engineering Mechanics II
วิชาบังคับกอน: 302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite: 302111 Engineering Mechanics I
จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่เชิงเสนตรง การเคลื่อนที่
เชิ ง เส น โค ง บนระนาบ การเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น การเคลื่ อ นที่ สั ม บู ร ณ กั บ การเคลื่ อ นที่ สั ม พั ท ธ
จลนพลศาสตรของอนุภาคและเทหวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม พื้นฐานการสั่นสะเทือน
Kinetics of particle and rigid body; rectilinear motion; plane curvilinear motion;
rotation; absolute and relative motion; kinetics of particle and rigid body; Newton’s second
law of motion; work and energy; impulse and momentum; fundamentals of vibration.
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304211

กลศาสตรของวัสดุ 1
3(3-0)
Mechanics of Materials I
วิชาบังคับกอน : 302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite: 302111 Engineering Mechanics I
แรง ความเคน ความเครียด ความเคนในภาชนะเปลือกบาง ความสัมพันธระหวาง
ความเคนและความเครียด กฎของฮุค อัตราสวนของปวซอง ความเคนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนตในคาน การโกงของคาน
Forces; stress; strain; stress in thin-wall cylinders; stress-strain relationships;
Hook’s law; Poisson ratio; stress from temperature changes; torsion; shear and mement in
beam; deflction of beams.
304212

การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0)
Structural Analysis I
วิชาบังคับกอน : 304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
Prerequisite: 304211 Mechanics of Materials I
ความรูพื้นฐานของการวิเคราะหโครงสราง ศึกษาแรงตางชนิดที่กระทําบนโครงสราง
ระบบหนึ่งหนวย และระบบโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัดของโครงสรางดีเทอร
มิเนท การวิเคราะหโครงขอหมุนและโครงขอแข็ง การโกงของโครงสรางดีเทอรมิเนท วิธีงาน
สมมติ พลังงานความเครียด เสนอิทธิพลสําหรับโครงสรางดีเทอรมิเนท
Fundamental of structural analysis; study of various forces in structure; unit
systems and structural systems; reaction forces; shear and bending moment of
determinate structures; trusses and frames analysis; deflection of determinate structures;
virtual works; strain energy; influence lines for determinate structures.
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304213

กลศาสตรของวัสดุ 2
3(3-0)
Mechanics of Materials II
วิชาบังคับกอน : 304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
Prerequisite: 304211 Mechanics of Materials I
คานอิ น ดี เ ทอร มี เ นตและคานต อ เนื่ อ ง ทฤษฎี ส มการสามโมเมนต ความเค น รวม
ความเครียดรวม วงกลมของมอร เงื่อนไขการวิบัติ คานประกอบจากวัสดุตางชนิด เสายาวและเสา
สั้น น้ําหนักบรรทุกวิกฤติ สูตรของออยเลอร การวิบัติของเสา การตอโครงสรางดวยการเชื่อมหรือ
หมุดย้ําและสลักเกลียว
Indeterminate beam and continuous beam; Theory of Three-moment
equations; combined stress; combined strain; Mohr-circle; failure condition; composite
beam; long and short column; critical loads; Euler formula; failure of column; connections
of structure using welding, rivet, bolts.
304231

สํารวจ
3 (2-3)
Surveying
หลักการสํารวจ เครื่องมือในงานสํารวจ การวัดมุมและระยะทาง การทําระดับ
ความคลาดเคลื่อนในงานสํารวจ การคํานวณขอมูลและปรับแก ความคลาดเคลื่อน งานโครงขาย
สามเหลี่ยม การหมุนอาซิมทุ เสนชัน้ ความสูง การเก็บรายละเอียด การทําแผนที่ การสํารวจแนวทาง
เบื้องตน
Principle of surveying; survey instruments; angle and distance measurement;
leveling; accuracy and errors in survey; data calculation and error adjustment;
triangulation; azimuth calculation; contouring; detailing; mapping; fundamental of route
survey.
304241

กลศาสตรของไหล
3(3-0)
Fluid Mechanics
วิชาบังคับกอน : 252284 แคลคูลัส 3
Prerequisite: 252284 Calculus III
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย สมการโมเมนตตัม สมการพลังงาน สมการ
ตอเนื่อง การเคลื่อนที่ของของไหล การวิเคราะหมิติและความคลายคลึงของการไหลของของไหล
การไหลคงตัวแบบไมยุบในทอ ทางน้ําเปด เครื่องจักรเทอรโบ การวัดของไหลและเครื่องมือวัด
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Properties of fluid; fluid statics; momentum equation; work-energy equation;
continuity equation; fluid flow; dimensional analysis and similitude; steady incompressible
flow in pipes; open channels; turbo machinery; flow measurement and instruments.
304242

ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
1(0-3)
Fluid Mechanics Laboratory
ปฏิบัติการทดลองเพื่อทดสอบหลักการของกลศาสตรของไหล ของไหลสถิตย การไหล
ของน้ําผานทอและทางน้าํ เปด การวัดการไหลในทอและทางน้ําเปดแบบตาง ๆ
Experiments for testing of fluid mechanics principle; fluid statics; flow in pipe
and open channel; flow measurement in pipe and open channel.
304314

การวิเคราะหโครงสราง 2
3(3-0)
Structural Analysis II
วิชาบังคับกอน : 304212 การวิเคราะหโครงสราง 1
Prerequisite: 304212 Structure Analysis I
หลักการในการวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนท เสนอิทธิพลสําหรับโครงสรางอินดี
เทอรมีเนท วิธพี ลังงาน วิธกี ระจายโมเมนต วิธมี ุมเอียงและระยะโกง วิธีเปลี่ยนรูปรางสอดคลอง วิธี
เมตริกซ วิธีวิเคราะหแบบพลาสติกเบื้องตน วิธีวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Principle of indeterminate structures analysis; influence line for indeterminate
structures; energy method; moment distribution method; slope and deflection method;
displacement method; metrix method; introduction of plastic analysis; structure analysis
using computer program.
304321

วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3)
Civil Engineering Materials and Testing Laboratory
วิชาบังคับกอน : 304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
Prerequisite : 304211 Mechanics of Materials I
คุณสมบัติของวัสดุกอสราง เชน เหล็ก โลหะไมมีธาตุเหล็ก ไม ทราย หิน ความแข็งแรง
ของวัสดุ การใชเครื่องมือทดสอบในหองปฏิบัติการ
Properties of construction materials such as steel, Non-Ferrous metals, timber,
sand, gravel; strength of materials ; implementation of testing equipments in laboratory.

40
304322

คอนกรีตเทคโนโลยี
2(1-3)
Concrete Technology
คุ ณสมบั ติข องปู น ซี เ มนตป อร ต แลนด มอร ตา มวลรวม คอนกรีต สด และคอนกรี ต
แข็งตัวแลว กําลังของคอนกรีต การทดสอบคอนกรีต การทดสอบตัวอยาง และการควบคุมคุณภาพ
ของคอนกรีต
Properties of Portland cement, mortar, aggregate, fresh concrete and
hardening concrete; strength of concrete; concrete testing; testing of concrete specimens
and quality control of concrete.
304333

วิศวกรรมขนสง
3(3-0)
Transportation Engineering
องคประกอบหลั กและลักษณะเฉพาะของระบบขนสง แนวคิดในการวางแผน การ
ออกแบบและการดําเนินการ สําหรับการขนสงทางบก ทางอากาศ ทางน้ําและระบบขนส งแบบ
ตอเนื่อง หลักการเบื้องตนสําหรับการวางแผนการขนสงระดับเมืองและภูมิภาค
Major elements in transportation system; planning, design and operation for
land, air and water transportation and continuos transportation system; fundamental
concept for urban and regional transportation system planning.
304344

หลักอุทกวิทยา
3(3-0)
Principle of Hydrology
วัฏจักรของน้ํา อุทกวิทยาเบื้องตน การวิเคราะหความถี่ของน้ําหลาก น้ําฝน การระเหย
และการคายน้ํา การสูญหายของน้ําผิวดินและการซึม น้ําทา การวัดน้ําทา ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่ง
หนวยน้ําทา การเคลื่อนตัวของน้ําหลาก ความสัมพันธระหวางน้ําฝนและน้ําทา น้ําใตดินเบื้องตน
และการตกตะกอนในทางน้ํา
Water cycle; introduction to hydrology; flood-frequency analysis; precipitation;
evaporation and transpiration; losses in surface water and infiltration; streamflow;
streamflow measurement; hydrograph; unit hydrograph; flood routing; rainfall-runoff
relationship; elementary of groundwater; and sediment in flow channel.
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304351

ปฐพีกลศาสตร
3(3-0)
Soil Mechanics
วิชาบังคับกอน : 304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
Prerequisite: 304211 Mechanics of Materials I
การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางฟสิกสของดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม การสํารวจ
และทดสอบดินเพื่อการกอสราง
ความหนาแนน
การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน
ความสัมพันธของดินและน้าํ ในมวลดิน การไหลของน้าํ ในดิน หนวยแรงในมวลดิน กําลังแรงเฉือน
และเสถียรภาพของทางลาดชันของดิน
การทรุดตัวของดินและการกระจายของความเคนในดิน
ทฤษฎีกาํ ลังรับแรงแบกทาน
Formation of soil; physical properties of soil; soil classification in engineering;
soil sampling and testing for construction; soil moisture-density relation; compressibility;
water flow in soils, stresses in soil mass; shear strength and soil slope stability;
introduction of settlement and stress paths in soil; bearing capacity theory.
304352

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3)
Soil Mechanics Laboratory
วิธีทดสอบมาตรฐานเพื่อทดสอบคุณสมบัติของดิน การเจาะสํารวจดิน การเก็บตัวอยาง
ดิน การทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบแอตเตอเบิรกลิมิต ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน
การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน
แคลิฟอรเนียแบริ่งเรโช ความหนาแนนของดินในสนาม ความซึมน้าํ ของดิน การทดสอบกําลังรับแรง
เฉือนแบบไดเร็คเชียและแบบเวน การทดสอบกําลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟนและแบบไทรแอกเซียล
การทรุดตัวของดิน การรวบรวม, ประมวลผล และรายงานผลขอมูล การประยุกตใชผลทดสอบใน
งานวิศวกรรมโยธา
Standard tests of soil properties; soil exploration; sampling methods; soil test
in field; Atterberg’ Limit; specific gravity; particle distribution; soil classification in
engineering; compaction; California baring ratio; field density; permeability; direct shear
and vane shear test; unconfined and triaxial compression test; soil consolidation; data
collection, analysis and report; application of testing output in civil engineering.
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304354

ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
2(1-3)
Geology for Engineers
สภาพทางธรณีวิทยาของแรและหิน การลําดับชั้นหิน ระยะเวลาทางธรณีวิทยาและธรณี
กายภาพ แผนที่ธรณีวิทยา การสํารวจสภาพธรณีวิทยาของแหลงวัสดุกอสราง สภาพธรณีวิทยาของ
บริเวณสันเขื่อนและอางเก็บน้ํา สภาพธรณีวิทยาของเสนทางคมนาคม การแปลแผนที่ธรณีวิทยา
Geological properties of mine and rock; classification of rock levels;
geological timing and map; geological exploration for construction materials; geological
properties of dam abutment; reservoir and transportation; geological map interpreting.
304385

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3)
Reinforced Concrete Design
วิชาบังคับกอน : 304212 การวิเคราะหโครงสราง 1
Prerequisite: 304212 Structure Analysis I
ขอบัญญัติในการออกแบบ การศึกษาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหนวย
แรงใชงานและวิธีกําลังประลัย การคํานวณหนวยแรงตาง ๆ แรงดัด แรงเฉือน แรงดึงทะแยงและ
แรงยึดเหนี่ยว การออกแบบองคอาคารตาง ๆ
Design criteria; study of reinforced concrete design by working and strength
design concepts; calculation of forces, flexure stress, shear, diagonal tension and
bonding; design of structural members.
304392

การฝกงานสํารวจ
Survey Camp
วิชาบังคับกอน : 304231 สํารวจ
Prerequisite: 304231 Surveying
ฝกงานตามหลักสูตรวิชา 304231 ไมต่ํากวา 80 ชั่วโมง
Field work of 304231 not less than 80 hrs.

1 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 80 ชม.)
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304393

คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0)
Advanced Mathematics for Civil Engineering
วิชาบังคับกอน : 252284 แคลคูลัส 3
Prerequisite: 252284 Calculus III
พีชคณิต และการวิเคราะหเชิงตัวเลข, การแกปญหาสมการไมเชิงเสน, การแกปญหา
ระบบสมการ, การประมาณคาในชวงและการปรับเสนโคง, การหาอนุพันธและปริพันธดว ยวิธีการ
เชิงตัวเลข, คําตอบเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ, ขอปญหาคาขอบและขอปญหาคา
เฉพาะ, ระเบียบวิธีไฟไนทดิฟเฟอเรนตและวิธีไฟไนทอิลิเมนทเบื้องตน, การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อแกปญหาทางวิศวกรรมโยธา
Algebraic and Numerical Concepts; Solving Nonlinear Equations; Solving Sets
of Equations; Interpolation and Curve Fitting; Numerical Differentiation and Numerical
Integration; Numerical Solution of Ordinary Differential Equations; Boundary-value
Problems and Characteristic–value Problems; Finite Difference Method and Finite Element
Method; Use of Computer Softwares to Solve Civil Engineering problems.
304417

การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0)
Design of Timber and Steel Structures
วิชาบังคับกอน : 304314 การวิเคราะหโครงสราง 2
Prerequisite: 304314 Structure Analysis II
การวิเคราะหและการออกแบบองคอาคารของโครงสรางไมและเหล็ก องคอาคารรับแรง
ดึง แรงอัด แรงบิด และแรงดัด รอยตอ คานประกอบ การออกแบบโครงถักและโครงขอแข็ง
Analysis and design of timber and steel structures; tensile, compressive,
torsion and bending members; connections; composite beam; design of trusses and
frames.
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304445

วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0)
Hydraulic Engineering
วิชาบังคับกอน : 304241 กลศาสตรของไหล
Prerequisite: 304241 Fluid Mechanics
การประยุกตหลักการของของไหล เพื่อใชศึกษาออกแบบและปฏิบัติงานที่เกีย่ วของกับ
งานดานวิศวกรรมชลศาสตร การวิเคราะหระบบทอ แรงกระแทกน้ํา เครื่องสูบน้ําและกังหันน้ํา การ
ไหลในทางน้ําเปด อางเก็บน้าํ เขื่อนและฝาย ทางระบายน้ําลน อาคารประกอบตาง ๆ ของเขื่อนและ
ระบบชลประทาน แบบจําลองชลศาสตร
Application of fluid mechanics for design and operating in hydraulic
engineering; pipe system analysis; water hammer and surge tank; turbine and pump;
open channel flow; reservoir; dam and weir; spillway; hydraulic structure of dam and
irrigation system; hydraulic model.
305171

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Programming
หลักการทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร หลักการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชในการแกไข
ปญหาทางวิศวกรรมโยธา
Computer concepts; computer systems, computer component; hardware &
software coprocessing; electronics data processing; programming design and
development technique; high level language programming; application of programming
for civil engineering problems solution.
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307301

เคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(2-3)
Chemistry for Environmental Engineering
วิชาบังคับกอน: 256101 หลักเคมี
Prerequisite: 256101 Principle of Chemistry
ทบทวนความรูพื้นฐานทางเคมีที่เกี่ยวของ ลักษณะทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ
น้ํา การพิจารณาโดยทั่วไป การเก็บและรักษาตัวอยางน้ํา วิธีวิเคราะหน้ํา การวัดความเปนกรด-ดาง
ปริมาณของแข็ง กาซ สารอินทรีย ธาตุอาหาร และสารเจือปนอื่นๆ ในน้ํา สารละลายมาตรฐาน
เครื่องมือในการวิเคราะห การแปลผลของขอมูลเพื่อนําไปประยุกตใชในทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Review of basic chemistry concepts; physical, chemical and biological
characteristics of water; general consideration; sample collection and preservations;
water analysis; measurement of acidity-alkalinity, solids, gas, organic matters, nutrients
and other impurities; standardization; analytical instrumentation; data interpretation for
environmental engineering application.
307302

ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
2(1-3)
Biology Laboratory for Environmental Engineering
โครงสร า งของเซลล การเจริ ญ เติ บ โตของจุ ล ชี พ บทบาทของแบคที เ รี ย ด า นการ
สาธารณสุข การฆาเชื้อโรค ปฏิกิริยาของเอนไซมในการสรางเสถียรภาพใหแกสารอินทรีย การยอย
สลายสารอินทรียทางชีววิทยา การถายทอดพลังงานในลูกโซอาหาร การอยูรวมกันระหวางจุลินทรีย
แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยา บทบาทและพลวัตของจุลินทรียในสภาวะแวดลอมของการ
บํา บั ดน้ําเสีย วิ ธีการเก็ บตัวอย างน้ํ าและน้ําเสี ย เพื่อตรวจหาแบคทีเรี ย การตรวจนับเพลท การ
ตรวจวัดโคลิฟอรมแบคทีเรีย
Cell structure; microorganism growth; roles of bacteria in public health;
disinfection and sterilization; enzyme reactions for organic matter stabilization;
biodegradation of organic compound; food chain energy transportation; interaction
among microbial populations; basic concepts of ecology; microbial activity and dynamics
in wastewater treatment environment; methods of water and wastewater sample collection
for bacteriological examination; plate count; Coliform examination.

46
307321

หนวยปฏิบัติการสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Unit Operation for Environmental Engineering
หนวยปฏิบัติการทางกายภาพ เคมี และชีวภาพในการผลิตน้ําประปาและบําบัดน้ําเสีย
ตะแกรง การถายเทกาซ การเติมอากาศ การปรับพีเอช การฆาเชื้อโรค การตกตะกอน หลักการ
บําบัดทางชีววิทยา ไคเนติกสของการเติบโตของจุลชีพ ระบบบําบัดแบบใชและไมใชออกซิเจน
Physical, chemical and biological unit operations for water supply; screening;
gas transfer; aeration; pH adjustment; disinfection; sedimentation; principal of biological
treatment; kinetics of microorganism growth; aerobic and anaerobic treatment process.
วิศวกรรมและการจัดการขยะ
3(3-0)
Solid Waste Engineering and Management
ปริมาณและลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะชุมชน วิธีการวิเคราะหองคประกอบ
ขยะ การลดปริมาณขยะดวยการคัดแยกและนํากลับไปใชใหม การเก็บรวบรวมขยะ การออกแบบ
เสนทางการเก็บและขนถายขยะ การกําจัดขยะดวยวิธีการฝงกลบ เผาและหมักทําปุย การบําบัดน้ํา
ชะขยะ
Quantity, physical and chemical characteristics of municipal solid waste;
waste composition analysis methods; waste reduction by segregation and recyclation;
waste collection; transfer and transport route design; waste disposal by landfill,
incineration and composting; leachate treatment.
307331

6 หนวยกิต
การฝกงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(ไมนับหนวยกิต)
Training in Environmental Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชม.)
ฝกงานกับสถานประกอบการในสายงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมกับสถาบัน องคกรของรัฐ
และ/หรือเอกชน ไมนอยกวา 270 ชม. เพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวของทางดาน
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Training in environmental engineering field in either private sectors or
governmental institutions at least 270 hours in order to gain both academic and
experience in environmental engineering related field.

307391
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307411

การควบคุมมลภาวะอากาศ
3(3-0)
Air Pollution Control
ความรูพื้นฐานเรื่องมลภาวะทางอากาศ มลสารทางอากาศ แหลงกําเนิด ผลจากมลพิษ
อากาศต อ สุ ข ภาพ อุตุ นิ ย มวิท ยาด า นมลพิ ษ อากาศ การเก็บ ตัว อย า งและการวิ เ คราะห ม ลสาร
แบบจําลองการแพรกระจายมลพิษในบรรยากาศ กฎหมายและขอบัญญัติในการควบคุมมลสารที่
เปนอนุภาคและกาซจากชุมชนและอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพอากาศ ระบบบําบัดมลพิษ
อากาศ
Fundamental of air pollution; air pollutant; pollution sources; pollution effect on
health; pollution meteorology; pollutant sampling and analysis; pollutant dispersion
modeling; law and regulations for controlling of pollutants and gas from municipality and
industry; air pollution management; air pollution treatment systems.
307421

วิศวกรรมบําบัดน้ําเสีย
3(3-0)
Wastewater Treatment Engineering
ปริมาณและลักษณะของน้ําเสีย มาตรฐานน้ําทิ้ง ทฤษฎีการบําบัดน้ําเสียทางชีววิทยา
กระบวนการบําบัดแบบไมใชอากาศ ระบบเติมอากาศ แอกทิเวเต็ดสลัดจ ระบบฟลมตรึง ระบบบอ
ระบบฆาเชื้อโรค ระบบบําบัดและกําจัดสลัดจ ระบบําบัดขั้นสูง การบําบัดทางเคมี การออกแบบโรง
บําบัดน้ําเสีย
Quantity and characteristics of sewerage; effluent standards; theory of
biological wastewater treatment; anaerobic treatment process; aeration systems;
Activated sludge; fixed film system; pond system; disinfection systems; sludge treatment
and disposal; advance system; chemical treatment; design of wastewater treatment plant.
307422

วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
3(3-0)
Water Supply and Sanitary Engineering
แหลงน้ําดิบ มาตรฐานน้ําดื่ม คุณภาพน้ําที่ตองการ การรวบรวมน้ําใตดิน ระบบขนสง
และ แจกจายน้ํา การบําบัดน้ํา ตะแกรง โคแอกกูเลชั่นและฟลอดดูเลชั่น การตกตะกอน การ
กรอง การฆาเชื้อโรค การกําจัดความกระดาง การกําจัดเหล็ก การกําจัดกลิ่นและรส
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Sources of water supply; drinking water standards, quality requirement
,groundwater collection; water transmission and distribution ;Water treatment technique;
screening coagulation and flocculation, sedimentation, filtration, disinfection; softening,
iron removal, taste and order removal.
307423

การผลิตน้ําและการบําบัดน้ําเสียในอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Water Supply and Wastewater Treatment
มาตรฐานน้ํา ในอุ ต สาหกรรม กระบวนการผลิต น้ํา ประปาและน้ํา บริ สุท ธิ์ การรวม
ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การกําจัดความกระดาง การกําจัดแรธาตุ การฆาเชื้อโรค ลักษณะ
น้ําเสียและมาตรฐานน้ําทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม การลดปริมาณน้ําเสียและการนํากลับมาใชใหม
การบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม กรณีตัวอยางการบําบัดน้ําเสียอุตสาหกรรม
Industrial water standards; water supply and pure water process; flocculation
and sedimentation; filtration; softening; mineral removal; industrial wastewater
characteristics and effluent standards; wastewater reduction and recycle; industrial
wastewater treatment; case study of wastewater treatment.
307424

ระบบระบายน้ํา รวบรวมน้ําเสียและแจกจายน้ําประปา
3(3-0)
Drainage, Sewerage and Water Supply Distribution Systems
วิชาบังคับกอน : 304241 กลศาสตรของไหล
Prerequisite: 304241 Fluid Mechanics
ปริมาณน้ําใชและน้ําทิ้ง ชลศาสตรของน้ําไหลในทอ ระบบสูบน้ําดิบ ระบบกักเก็บน้ํา
การออกแบบระบบขนสงน้ําและแจกจายน้ํา ความสัมพันธของน้ําฝน-ชวงเวลา-ความถี่ การคํานวณ
ปริมาณน้ําฝนและน้ําไหลนอง เครื่องสูบน้ําและสถานีสูบน้ํา การออกแบบระบบระบายน้ําฝนและ
รวบรวมน้ําเสีย
Water supply and wastewater quantity; hydraulics of water flow in pipe; water
intake and storage system; design of water transmission and distribution system; relation
of rainfall depth-duration-frequency; rainfall and runoff estimation; pump and pump
station; drainage and collection system design.

49
307425

การจัดการโรงผลิตน้ําประปาและบําบัดน้ําเสีย
3(2-3)
Water Supply and Wastewater Treatment Plant Management
ความตองการน้ําและการจายน้ํา การตรวจวัดน้ําและน้ําเสีย การแปลผลการตรวจวัด
การประยุกตใชสารเคมีบําบัดน้ําและน้ําเสีย การเดินระบบและควบคุมระบบประปาและระบบบําบัด
น้ําเสีย แนวปฏิบัติในการบันทึกผลและเฝาระวังคุณภาพน้ํา การเดินระบบในสภาวะฉุกเฉิน การ
ปรับปรุงระบบ
Water demand and supply; water and wastewater analysis; data
interpretation; chemical application on water and wastewater treatment; water supply and
wastewater treatment system operation and control; records and operation policy;
operation during emergency; system improvement.
307426

การออกแบบโรงบําบัดน้ําเสียและโรงผลิตน้ําประปา
3(3-0)
Wastewater and Water Supply Treatment Plant Design
การออกแบบโรงบําบัดน้ําเสียและโรงผลิตน้ําประปา การพิจารณาเลือกระบบบําบัดให
เหมาะสมกับคุณภาพน้ําดิบและน้ําเสีย การคํานวณไฮดรอลิกสของน้ําในโรงบําบัด การวางผังระบบ
บําบัด
Design of wastewater and water supply treatment plant design. Selection of
treatment plants which appropriate for raw water and wastewater quality. Hydraulic
calculation of water in treatment plant. Treatment plant site plan setting.
307431

การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0)
Hazardous Waste Management
ประเภท ลักษณะและปริมาณของเสียอันตรายในชุมชนและอุตสาหกรรม พิษวิทยา
การเก็บรวบรวม การขนสง การทําลายฤทธิ์ การกําจัด การออกแบบหลุมฝงกลบอยางปลอดภัย การ
เฝาระวังการปนเปอนของมลพิษในสิ่งแวดลอม การนํากลับมาใชใหม การฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอม
Type and characteristic of municipal and industrial hazardous waste;
toxicology; collection; storage; transportation; detoxification; disposal; secured landfill
design; monitoring of pollutant contamination in environment; environmental remediation.
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307441

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(2-3)
Environmental Impact Assessment for Environmental Engineering
หลักการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ขั้นตอนการศึกษาและเขียนรายงาน การ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานกายภาพ นิเวศวิทยา คุณคาการใชประโยชนของมนุษยและ
คุณภาพชีวิต การปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบและการประเมิ น
โครงการ การมีสวนรวมของชุมชน
Environmental impact assessment concepts; methodology and report writing;
environmental impact assessment on physical and ecological resources, human use and
quality of life; environmental impact prevention and reduction; monitoring and project
evaluation; public participation.
307442

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental Management Systems
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการสิ่งแวดลอม ประเด็นและการลําดับความสําคัญทาง
สิ่งแวดลอม มาตรฐาน เกณฑและดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดลอม ระบบสารสนเทศทางสิ่งแวดลอม องคกร
ดานสิ่งแวดลอม บทบาทหนาที่ของรัฐและหนวยงานในการจัดการสิ่งแวดลอม การกําหนดนโยบาย
และจัดทําแผนปฏิบัติการ เศรษฐศาสตรในการควบคุมทางสิ่งแวดลอม การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
Basic concepts of environmental management; environmental issues and
priorities; environmental standards, criteria and indicators; environmental information
systems; environmental organization; roles of government and agency on environmental
management; policy making and operation plan; economic aspects of environmental
control; environmental management monitoring and evaluation.
307443

การจําลองระบบสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental System Modeling
แบบจําลองทางคณิตศาสตรในการจําลองระบบสิ่งแวดลอม วิธีการทางตัวเลขในการ
แกสมการ การพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับคํานวณการไหลในทางน้ํา คํานวณการ
แพรกระจายของสารมลพิษในแหลงน้ําและในชั้นน้ําใตดิน มลพิษในอากาศ แบบจําลองคณิตศาสตร
ของกระบวนการตาง ๆ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
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Mathematical modeling for environmental system simulation; development of
modeling for calculation of stream flow; air, stream and underground water pollution
contamination and distribution; modeling of environmental engineering processes.
307444

เทคโนโลยีชนบทดานสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental Rural Technology
ระบบการจัดการน้ําประปา น้ําเสีย ขยะในพื้นที่ชนบท ระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก
การจัดการของเสียในพื้นที่การเกษตร
Water supply, wastewater and solid waste management systems in rural area;
small and decentralized wastewater treatment systems; waste management in agricultural
area.
307445

วิศวกรรมระบบสุขาภิบาลในอาคาร
3(3-0)
Building Sanitary System Engineering
พื้ น ฐานระบบสุ ข าภิบ าลในอาคาร วัสดุทอและเครื่อ งสุ ขภัณฑ การไหลในท อ การ
ออกแบบระบบทอประปา ระบบทอน้ํารอน ระบบทอระบายน้ําเสียและน้ําฝน ระบบดับเพลิง ระบบ
สูบน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะในอาคาร
Fundamental of building sanitary system; piping material and fixture; flow in
pipe; design of water piping system, hot water system, sewerage and drainage system,
fire protection system, pumping system, wastewater treatment system; building solid
waste management.
307491

โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
1(0-3)
Environmental Engineering Project
ศึกษาโครงงานที่นาสนใจในดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมภายใตการดูแลของอาจารยที่
ปรึ ก ษา สั ม มนานํ า เสนอโครงงานและความก า วหนา ของการดํ า เนิ น งาน จัด ทํ า รู ป เล ม สรุ ป ผล
โครงงาน
Study of interesting project of environmental engineering under supervisor
instruction; project progress report and presentation; project final report.

52
307496

307497

หัวขอคัดสรรวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Selected Topics in Environmental Engineering
ศึกษาหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Study on environmental engineering interested topics.

3(3-0)

สัมมนา
1(0-3)
Seminar
ฝกฝนทักษะในการคนควา อาน เตรียมและเสนอบทความดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Practice in searching, reading, preparing and presentation of environmental
engineering papers.
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17.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
เลขรหัสสามตัวแรก
307

หมายถึง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

เลขรหัสสามตัวหลัง
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวที่สอง
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปทเี่ ปดสอน
หมวดหมูในสาขาวิชา
กลุมวิชาพืน้ ฐานทางดานวิศวกรรม
กลุมวิชาสิ่งแวดลอมดานอากาศ,เสียง
กลุมวิชาสิ่งแวดลอมดานน้ํา
กลุมวิชาสิ่งแวดลอมดานขยะ,ของแข็ง
กลุมวิชาวิศวกรรมการจัดการ
กลุมวิชาโครงงาน-สัมมนา-ฝกงาน

เลขรหัสตัวที่สาม

หมายถึง

อนุกรมรายวิชา
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18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
18.1 การบริหารหลักสูตร
หลั ก สู ตรวิศ วกรรมสิ่ ง แวดลอม มี วิธี การดํ า เนิ น งานที่ เ ป น การควบคุ มให ก ระบวนการใช
หลักสูตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดผลผลิตคือบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ การบริหารหลักสูตร
ประกอบดวยปจจัยดังนี้
คณะไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกําหนดวิชาที่จะเรียนกอนเปดภาคการศึกษา ให
เปนไปตามแผนการเรียนในหลักสูตร จัดตารางเรียนและหองเรียนใหสอดคลองกับแผนการเรียน
คณะไดจัดหาอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนแตละวิชาที่มีคุณสมบัติและจํานวน
ครบตามเกณฑ
คณะไดจัดการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาสวนใหญที่เปดสอน ทุกภาค
การศึกษา และนําผลการประเมินแจงแกอาจารยผูสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
คณะไดจัดทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อใหเกิดการ
เรียนรูของนิสติ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการทางดานสิ่งแวดลอมและโยธา หองศึกษาคนควาดวย
ตัวเองของนิสติ หองสมุดของทัง้ คณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งในหองสมุดมีทั้งตํารา หนังสือ เอกสารสิง่ พิมพ
วารสารทางวิชาการ และระบบสืบคนขอมูลอิเลคทรอนิกส
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
คณะไดจัดอาจารยที่ปรึกษาวิชาโครงงาน จัดอาจารยที่ปรึกษานิสิต และจัดอาจารยที่ปรึกษา
กิ จ กรรมประจํ า สาขาวิ ช า สํ า หรั บ แต ล ะชั้ น ป และกํ า หนดนโยบายการเข า พบนิ สิ ต อย า งน อ ยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม เปนหลักสูตรที่นับไดวาอยูในสาขาขาดแคลน ยังเปนที่ตองการ ของ
สังคมและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนลาง และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
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19. การพัฒนาหลักสูตร
1. คณะไดมีดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพสําหรับหลักสูตร ดังตอไปนี้
1.1 คณะไดจัดแผนการศึกษา เพื่อใหไดคุณลักษณะของบัณฑิตตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
1.2 คณะไดจัดหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานของ สกอ.
1.3 คณะมีระบบหรือกลไกในการบริหารหลักสูตรผานทางกรรมการวิชาการคณะและ
มติประชุมของภาควิชา
1.6 คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรตามดัชนีขางตน กระทําทุก ๆ ระยะ 3-5 ป
กําหนดการประเมินครั้งแรก พ.ศ. 2555
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20. สาระในการปรับปรุงแกไข และโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
สาระในการปรับปรุงหลักสูตรปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 133 (6/2550) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษา
9หนวยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0)
001112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0)
2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
3หนวยกิต
001134 ภูมิปริทัศนภาคเหนือ
3(3-0)
ตอนลาง
3. กลุมวิชาพลานามัย
3หนวยกิต
001151 การเสริมสรางคุณภาพ
2 (2-0)
ชีวิต
เลือกเรียนจากรายวิชา
1หนวยกิต
ตอไปนี้
001152 การบริหารกาย
1(0-2)
001153 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
001154 วายน้ํา
1(0-2)
001155 ลีลาศ
1(0-2)
001156 ตะกรอ
1(0-2)
001157 กิจกรรมกีฬาและ
1(0-2)
นันทนาการ

1.

001103
001111
001112
001134

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาระที่ปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 21 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษา
9หนวยกิต
ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
2. กลุมวิชาสังคมศาสตร 3หนวยกิต
อารยธรรมและภูมิ
3(3-0)
ปญญาทองถิ่น
3. กลุมวิชาพลานามัย
1หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้

001150
001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157
001158
001159
001160
001161
001162
001163
001164
001165

กอลฟ
เกม
บริหารกาย
กิจกรรมเขาจังหวะ
วายน้ํา
ลีลาศ
ตะกรอ
นันทนาการ
ซอฟทบอล
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
บาสเกตบอล
แบดมินตัน
ฟุตบอล
วอลเลยบอล
ศิลปะการตอสูปองกันตัว

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

ปรับปรุงตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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001160

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550
4 .กลุมวิชาสหศาสตร
3หนวยกิต
พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)

001171
001172
001173

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

001132
001133
001135

1. กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อ
การศึกษาคนควา
ปรัชญาชีวิต
ภาษา สังคมและ
วัฒนธรรม
ปริทรรศนศิลปะการแสดง
ไทย
ศิลปะการฟงและความ
เขาใจเกี่ยวกับดนตรี
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อารยธรรมโลก
การเปนผูประกอบการ
ไทยศึกษา

001136

สภาวการณโลก

001113
001121
001122
001123
001124
001125
001127
001131

9หนวยกิต

3(3-0)

001113

3(3-0)

001121

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

001122
001123

3(3-0)

001124

3(3-0)

001125

3(3-0)

001126

3(3-0)

001131

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

001132
001133
001135

3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
4 .กลุมวิชาสหศาสตร
8หนวยกิต
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
การจัดการการดําเนิน
3(2-2)
ชีวิต
ทักษะชีวิต
2(1-2)
วิชาศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปนี้
1. กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อ
การศึกษาคนควา
ปรัชญาเพื่อชีวิต
ภาษา สังคมและ
วัฒนธรรม
ปริทัศน
ศิลปะการแสดงไทย
ดุริยางควิจักขณ
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต
ไทยกับประชาคมโลก
วิถีไทย วิถีทัศน
การเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม

สาระที่ปรับปรุง

9หนวยกิต

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

ปรับปรุงตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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001141
001142
001143
001245

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น 3(2-2)
พื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตใน 3(3-0)
ยุคสารสนเทศ
ยาและสุขภาพ
3(3-0)

001140
001141

วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน

001143
001144

3(3-0)

001142

001145
001245

001170
001126

5. กลุมวิชามนุษยศาสตร
การคิดการใชเหตุผลและ
จริยธรรม

3หนวยกิต
3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
คอมพิวเตอรสารสนเทศ 3(2-2)
ขั้นพื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับชีวิต 3(3-0)
ในยุคสารสนเทศ
ยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน
อาหารและวิถีชีวิต
พลังงานและเทคโนโลยี
ใกลตัว
วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
5. กลุมสหศาสตร
พฤติกรรมมนุษย

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

3(3-0)

สาระที่ปรับปรุง

ปรับปรุง
ตามนโยบาย
ของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
จํานวน 21 หนวยกิต
256101 หลักเคมี
4(3-3)
261101 ฟสิกส 1
4(3-2)
261102 ฟสิกส 2
4(3-2)
252182 แคลคูลัส 1
3(3-0)
252183 แคลคูลัส 2
3(3-0)
252284 แคลคูลัส 3
3(3-0)
กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา จํานวน 3 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
จํานวน 21 หนวยกิต
256101 หลักเคมี
4(3-3)
261101 ฟสิกส 1
4(3-2)
261102 ฟสิกส 2
4(3-2)
252182 แคลคูลัส 1
3(3-0)
252183 แคลคูลัส 2
3(3-0)
252284 แคลคูลัส 3
3(3-0)
กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา จํานวน 3 หนวยกิต

205302 การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0)
กลุมวิชาแกน จํานวน 20 หนวยกิต
301101 เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
301202 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
3 (3-0)
301303 สถิติวิศวกรรม
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0)
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0)

205302 การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0)
กลุมวิชาแกน จํานวน 20 หนวยกิต
301101 เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
301202 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
3 (3-0)
301303 สถิติวิศวกรรม
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0)
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0)

สาระที่ปรับปรุง

ไมมี
การปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 61 หนวยกิต
304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
3(3-0)
304212 การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0)
304213 กลศาสตรของวัสดุ 2
3(3-0)
304231 สํารวจ
3(2-3)
304241 กลศาสตรของไหล
3(3-0)
304242 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
1(0-3)
304314 การวิเคราะหโครงสราง 2
3(3-0)
304321 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ2(1-3)
304322 คอนกรีตเทคโนโลยี
2(1-3)
304333 วิศวกรรมขนสง
3(3-0)
304344 หลักอุทกวิทยา
3(3-0)
304351 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0)
304352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3)
304385 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3)
304393 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรรมโยธา
3(3-0)
304417 การออกแบบโครงสรางไม
และเหล็ก
3(3-0)
304445 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0)
307301 เคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3(2-3)
307331 วิศวกรรมและการจัดการขยะ 3(3-0)
307422 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 3(3-0)
307442 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0)
307491 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม1(0-3)
307497 สัมมนา
1(0-3)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 61 หนวยกิต
304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
3(3-0)
304212 การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0)
304213 กลศาสตรของวัสดุ 2
3(3-0)
304231 สํารวจ
3(2-3)
304241 กลศาสตรของไหล
3(3-0)
304242 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
1(0-3)
304314 การวิเคราะหโครงสราง 2
3(3-0)
304321 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ2(1-3)
304322 คอนกรีตเทคโนโลยี
2(1-3)
304333 วิศวกรรมขนสง
3(3-0)
304344 หลักอุทกวิทยา
3(3-0)
304351 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0)
304352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3)
304385 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3)
304393 คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรรมโยธา
3(3-0)
304417 การออกแบบโครงสรางไม
และเหล็ก
3(3-0)
304445 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0)
307301 เคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3(2-3)
307331 วิศวกรรมและการจัดการขยะ 3(3-0)
307422 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 3(3-0)
307442 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0)
307491 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม1(0-3)
307497 สัมมนา
1(0-3)

สาระที่ปรับปรุง

ไมมี
การปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา จํานวน 9 หนวยกิต
304354 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
2(1-3)
307302 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
2(1-3)
307321 หนวยปฏิบัติการสําหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
3(3-0)
307411 การควบคุมมลภาวะอากาศ
3(3-0)
307421 วิศวกรรมบําบัดน้ําเสีย
3(3-0)
307423 การผลิตน้ําและการบําบัดน้ําเสีย
ในอุตสาหกรรม
3(3-0)
307424 ระบบระบายน้ํา รวบรวมน้ําเสีย
และแจกจายน้ําประปา
3(3-0)
307425 การจัดการโรงผลิตน้ําประปา
และบําบัดน้ําเสีย
3(2-3)
307426 การออกแบบโรงบําบัดน้ําเสีย
และโรงผลิตน้ําประปา
3(3-0)
307431 การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0)
307441 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(2-3)
307443 การจําลองระบบสิ่งแวดลอม
3(3-0)
307444 เทคโนโลยีชนบทดานสิ่งแวดลอม 3(3-0)
307445 วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
ในอาคาร
3(3-0)
307496 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
3(3-0))

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา จํานวน 9 หนวยกิต
304354 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
2(1-3)
307302 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
2(1-3)
307321 หนวยปฏิบัติการสําหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
3(3-0)
307411 การควบคุมมลภาวะอากาศ
3(3-0)
307421 วิศวกรรมบําบัดน้ําเสีย
3(3-0)
307423 การผลิตน้ําและการบําบัดน้ําเสีย
ในอุตสาหกรรม
3(3-0)
307424 ระบบระบายน้ํา รวบรวมน้ําเสีย
และแจกจายน้ําประปา
3(3-0)
307425 การจัดการโรงผลิตน้ําประปา
และบําบัดน้ําเสีย
3(2-3)
307426 การออกแบบโรงบําบัดน้ําเสีย
และโรงผลิตน้ําประปา
3(3-0)
307431 การจัดการของเสียอันตราย
3(3-0)
307441 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
สําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(2-3)
307443 การจําลองระบบสิ่งแวดลอม
3(3-0)
307444 เทคโนโลยีชนบทดานสิ่งแวดลอม 3(3-0)
307445 วิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
ในอาคาร
3(3-0)
307496 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
3(3-0)

สาระที่ปรับปรุง

คงเดิม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2550
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต

สาระที่ปรับปรุง

4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
307391 การฝกงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
307391 การฝกงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
6 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 270 ชม.)
6 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 270 ชม.)

20.2 โครงสรางหลักสูตรหลังการปรับปรุงแลว
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมพื้นฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ สกอ.
ไมนอยกวา 30
ไมนอยกวา 84

ไมนอยกวา 6
120

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2550
30
114
21
3
20
61
9
6
(6)
150 (6)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551
30
114
21
3
20
61
9
6
(6)
150 (6)

คงเดิม
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20.3 ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมพ.ศ. 2550 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 มีรายละเอียดดังนี้
แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2550

แผนการเรียนปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

001111
001134

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ภูริปริทัศนภาคเหนือตอนลาง

001141
252182
256101
261101
302151

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1
เขียนแบบวิศวกรรม

รวม

3 (3-0)
3 (3-0)
หรือ
3 (3-0)
3 (3-0)
4 (3-3)
4 (3-2)
3 (2-3)

001111
001134

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

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

252182
256101
261101
302151

แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1
เขียนแบบวิศวกรรม

3 (3-0)
4 (3-3)
4 (3-2)
3 (2-3)

20 หนวยกิต

รวม
ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย
001112
001151
001160
001xxx
252183
261102
301101
302111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
การสรางเสริมคุณภาพชีวิต
พฤติกรรมมนุษย
วิชาเลือกกลุมวิชาพลานามัย
แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
กลศาสตรวิศวกรรม 1

รวม

20 หนวยกิต

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

001112
001171
001173
001xxx
252183
261102
301101

3 (3-0) 302111

21 หนวยกิต

ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กลุมวิชาพลานามัย
แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
กลศาสตรวิศวกรรม 1

รวม

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

21 หนวยกิต
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001103
001113
001126
252284
301202
302212
304211

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2550

แผนการเรียนปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การคิด การใชเหตุผลและจริยธรรม
แคลคูลัส 3
วัสดุวิศวกรรม
กลศาสตรวิศวกรรม 2
กลศาสตรของวัสดุ 1

รวม

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

001103 ทักษะภาษาไทย
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
001172 การจัดการการดําเนินชีวิต

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

252284
301202
302212
304211

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

21 หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
205302
304212
304213
304231
304241
304242
305171

การเขียนเชิงวิชาการ
การวิเคราะหโครงสราง 1
กลศาสตรของวัสดุ 2
สํารวจ
กลศาสตรของไหล
ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รวม

21 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
1 (0-3)
3 (3-0)

19 หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
304232 การฝกงานสํารวจ

แคลคูลัส 3
วัสดุวิศวกรรม
กลศาสตรวิศวกรรม 2
กลศาสตรของวัสดุ 1

205302
304212
304213
304231
304241
304242
305171

การเขียนเชิงวิชาการ
การวิเคราะหโครงสราง 1
กลศาสตรของวัสดุ 2
สํารวจ
กลศาสตรของไหล
ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

รวม

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (2-3)
3 (3-0)
1 (0-3)
3 (3-0)

19 หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน
1 หนวยกิต

(ไมนอยกวา 80 ชม.)

304392 การฝกงานสํารวจ

1 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 80 ชม.)
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001xxx
301303
304314
304321
304322
304333
307301

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2550

แผนการเรียนปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
สถิติวิศวกรรม
การวิเคราะหโครงสราง 2
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ
ทดสอบ
คอนกรีตเทคโนโลยี
วิศวกรรมขนสง
เคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

รวม

3 (3-0) 001xxx
3 (3-0) 301303
3 (3-0) 304314
304321
2 (1-3)
2 (1-3) 304322
3 (3-0) 304333
3 (2-3) 307301

307331

สถิติวิศวกรรม
การวิเคราะหโครงสราง 2
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ
ทดสอบ
คอนกรีตเทคโนโลยี
วิศวกรรมขนสง
เคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

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

รวม

2 (1-3)
2 (1-3)
3 (3-0)
3 (2-3)

19 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
หลักอุทกวิทยา
ปฐพีกลศาสตร
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมและการจัดการขยะ
รวม

3(x-x)

19 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001xxx
304344
304351
304352
304385
304393

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
1 (0-3)
4 (3-3)

001xxx

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

3(x-x)

304344
304351
304352
304385
304393

หลักอุทกวิทยา
ปฐพีกลศาสตร
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
คณิตศาสตรขั้นสูงสําหรับ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมและการจัดการขยะ

3 (3-0)
3 (3-0)
1 (0-3)
4 (3-3)

3 (3-0)
3 (3-0) 307331

20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน

รวม

3 (3-0)
3 (3-0)
20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาฤดูรอน

307391 การฝกงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 6 หนวยกิต 307391 การฝกงานดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 6 หนวยกิต
ไมนับหนวยกิต

ไมนับหนวยกิต

(ไมนอยกวา 270 ชม.)

(ไมนอยกวา 270 ชม.)
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304417

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2550

แผนการเรียนปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 4

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

การออกแบบโครงสรางไมและหล็ก

3 (3-0) 304417

การออกแบบโครงสรางไมและหล็ก

3 (3-0)

304445 วิศวกรรมชลศาสตร

3 (3-0) 304445 วิศวกรรมชลศาสตร

3 (3-0)

307442 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
307497 สัมมนา
307xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

3 (3-0)
1 (0-3)
3 (x-x)
3 (x-x)

3 (3-0)
1 (0-3)
3 (x-x)
3 (x-x)

รวม

16 หนวยกิต

307442
307497
307xxx
xxxxxx

รวม

16 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย
307422 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
307491 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
307xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
307xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

รวม

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
สัมมนา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี

3 (3-0)
1 (0-3)
3 (x-x)
3 (x-x)
3 (x-x)

13 หนวยกิต

307422
307491
307xxx
307xxx
xxxxxx

วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี

รวม

3 (3-0)
1 (0-3)
3 (x-x)
3 (x-x)
3 (x-x)

13 หนวยกิต

