
ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 

   
221-101     3(3-0-6) 
กลศาสตร์วศิวกรรม 1  
Engineering Mechanics I                  
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 322-171 
 แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบ
แรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง โมเมนต์ แรง
คู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง 
แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรมและ
เคร่ืองจักรกล แรงเสียดทาน ศูนยถ่์วง เซนทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ 
หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวตัถุ  แนะน าพลศาสตร์
เบ้ืองตน้ 
 Fundamental concepts and principles of statics; two 
and three dimensional force systems; composition and 
resolution of forces; moments, couples and equivalent force 
system; equilibrium of particles and rigid bodies; free body 
diagrams; analysis of trusses, frames and machines;  friction; 
centres of gravity, centroids; moments of inertia of plane 
areas; Mohr's circle of moment of inertia; method of virtual 
work; stability; introduction to dynamics 
 
221-201     3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของแข็ง 1  
Mechanics of Solids I 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-101 

แนะน ากลศาสตร์ของวตัถุท่ีเปล่ียนรูปได ้พฤติกรรม
ของวัตถุเม่ือรับแรง ความเค้น ความเครียด และกฎของฮุค  
ทฤษฎีการบิดเบ้ืองต้น การดดัและความเคน้ในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนต์ของคาน การโก่งตัวของคาน การ
วิเคราะห์ความเคน้และความเครียดในระนาบเดียว วงกลมของ
โมร์ของความเคน้และความเครียด แรงกระท ารวมและแรงเยื้อง
ศูนย ์แรงกระท าทนัทีทนัใดและแรงกระแทก ทฤษฎีการโก่ง
เดาะเบ้ืองตน้ แนะน าทฤษฎีการวิบติั 

Introduction to mechanics of deformable bodies; 
behavior of materials under loads; stress, strain and Hooke's 

law; elementary theory of torsion; bending and stresses in 
beams; shear force and bending moment diagrams; 
deflection of beams; analysis of plane stress and plane 
strain; Mohr’s circle of stresses and strains; combined 
and eccentric loadings; shock and impact loads; 
elementary theory of buckling; introduction to failure 
theory 
 

221-251     3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของไหล   
Fluid Mechanics 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :   332-103  

สมบติัของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดนั
และแรงลอยตวั พลศาสตร์และจลนศาสตร์ของของไหล 
สมการต่อเน่ือง สมการพลังงานและสมการเบอร์นูลลี 
สมการโมเมนตมัและแรงพลวตัในของไหล ลกัษณะของ
ไหลสมมติและของไหลจริง การไหลเรียบและป่ันป่วน 
ความคล้ายคลึงและการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหลแบบไม่
ยุบตัวในท่อ การไหลในรางเปิด การไหลแบบไม่คงตัว 
การวดัอตัราการไหล หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองจกัรกล
ของไหล    

Properties of fluids; fluid statics, pressure, and 
buoyancy; dynamics and kinematics of fluids; continuity 
equation, energy and Bernoulli’s equation, momentum 
equation and fluid forces, ideal and real fluids; laminar 
and turbulent flow; similitude and dimensional analysis; 
incompressible flow in pipe; open channel flow; unsteady 
flow; flow measurement; principles of turbomachinery 
 
 

221-351     3(3-0-6) 
อุทกวทิยา   
Hydrology  

วฏัจกัรของน ้า การหมุนเวียนของอากาศ การเกิด
ฝนตก การซึม การไหลตามผิวดิน น ้ าท่า การระเหยและ
การคายน ้ า การวดัน ้ าฝนและน ้ าล  าธาร อุทกธรณีของน ้ า
บาดาลและบ่อน ้ าบาดาล การวิเคราะห์เอกชลภาพ การ



ค านวณปริมาณน ้าฝนเพ่ือใชใ้นการออกแบบ การหลากของน ้ า 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทางดา้นอุทกวิทยา เช่น ฝน น ้ าท่า 
น ้ าท่วม การเคล่ือนท่ีและการตกตะกอนในแม่น ้ า และอ่างเก็บ
น ้ า  

Hydrologic cycle; atmospheric circulation, 
precipitation, infiltration, overland flow, runoff, evaporation 
and transpiration; rain and stream gauging, hydrology of 
ground water and well hydraulic; hydrograph analysis and 
unit hydrograph; synthesis of design storms; flood routing; 
hydrologic probability of rainfall, runoff, flood etc.; 
sedimentation and sedimentransport in river and reservoir 
 

221-352      3(3-0-6) 
วศิวกรรมชลศาสตร์  
Hydraulic Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-251  

การประยุกต์วิชากลศาสตร์ของไหลกับงานทาง
วิศวกรรมชลศาสตร์ การออกแบบระบบท่อ การไหลแบบไม่คง
ตวัในท่อ การกระแทกของน ้าในท่อ การเลือกเคร่ืองสูบน ้ าและ
กงัหัน การออกแบบทางชลศาสตร์ของรางน ้าเปิด การออกแบบ
อ่างเก็บน ้ า  เ ข่ือน  ทางระบายน ้ าล้น  การวิ เคราะห์ด้วย
แบบจ าลองชลศาสตร์ 

Application of fluid mechanics principles to the 
study and practice of hydraulic engineering; piping system, 
unsteady flow in pipes, water hammer; selection of pumps and 
turbines; design of open channel; design of hydraulic 
structures, reservoirs, dams and spillways; hydraulic models 
  

221-353       1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารกลศาสตร์ของไหล 
Fluid Mechanics Laboratory                         
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-251 

ความดนัและแรงดนัสถิต เสถียรภาพการลอยตวั การ
สังเกตการณ์ไหล การเกิดคอ้นน ้าและ  ถงัเสิร์จ การไหลผ่านโอ
ริฟิซ การไหลในท่อ ค่าเรยโ์นลด์นัมเบอร์ การสูญเสียพลงังาน
เน่ืองจากความฝืดในท่อ การวดัปริมาณการไหล ในรางน ้ าเปิด 
การไหลแบบเปล่ียนแปลงชา้ในรางเปิด การกระโดดของน ้ า 
การไหลผา่นฝาย การไหลลอดประตูน ้ า 

Pressure and trust; stability of floating body; flow 
visualization; water hammer and surge tank; flow through 

orifice; pipe flo; reynolds number; head loss in frictional 
pipe; flow measurement; open channel flow; gradually 
varied flow; hydraulic jump; flow over weirs; flow 
through 
 
223-201       3(3-0-6) 
พืน้ฐานวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  
Principles of Environmental Engineering  

สถานการณ์ ปัญหาส่ิงแวดล้อมด้าน ต่างๆ 
ความส าคญัของวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มต่อการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ระบบประปา น ้ าเสียและระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
มลพิษอากาศ กากของเสียและของเสียอนัตราย การจดัการ
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยด้านส่ิงแวดล้อมในการ
ท างาน มลพิษเสียง ความสั่นสะเทือน มลพิษดิน กฎหมาย
และข้อก าหนดท่ีส าคัญทางส่ิงแวดล้อม จรรยาบรรณ
วิศวกรส่ิงแวดลอ้ม 

Environmental problem situation; importance of 
environmental engineering for environmental problem 
solution; water supply system; wastewater and 
wastewater treatment system; air pollution; solid waste 
and hazardous waste; environmental management and 
environmental safety for working; noise pollution; 
vibration; soil pollution; environmental laws and 
regulations; environmental engineer ethics 
 
223-202       3(2-3-4) 
เคมสี าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  
Chemistry for Environmental Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 324-103 

ลกัษณะทางเคมีและกายภาพของน ้ า น ้ าเสีย ขยะ 
อากาศ และสารพิษ พ้ืนฐานเคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น การ
พิจารณาโดยทัว่ไปและวิธีวิเคราะห์ การน าขอ้มูลไปใชใ้น
ภาคปฏิบติัทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม การใช้เคร่ืองมือใน
การเก็บตวัอย่าง การวิเคราะห์ และ การเก็บรักษาตวัอย่าง
น ้ า 

Physical and chemical characteristics of water, 
wastewater, solid waste, air, and toxic materials; 
Introduction to organic chemistry; general consideration 
and analysis method; application of data in environmental 



engineering; uses of tool for water sampling, analysis, and 
preservation 
 
223-203       3(2-3-4) 
ชีววทิยาและจุลชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  
 Biology and Microbiology for Environmental Engineering 

เซลลแ์ละโครงสร้างของเซลล์ วิธีการเก็บตวัอย่างน ้ า
และน ้าเสีย การวิเคราะห์หาตวัแปรทางชีววิทยาและจุลชีววิทยา 
การฆ่าเช้ือโรค ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิต จุลินทรีย ์และ
ส่ิงแวดล้อมในระบบนิเวศวิทยา  การเปล่ียนแปลงทางนิเวศ 
ห่วงโซ่อาหาร การตรวจวดัจุลินทรียแ์ละส่ิงมีชีวิตเพ่ือใช้เป็น
ดชันีช้ีวดัการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดล้อม การย่อยสลาย
สารอินทรียท์างชีววิทยา การจ าแนกจุลินทรียใ์นระบบบ าบดัน ้ า
เสียแบบต่าง ๆ เช่น ระบบบ่อ ระบบตะกอนเร่งระบบหมกัไร้
อากาศ เป็นตน้ 

Cell and cell structure; water and wastewater 
sampling method; analysis of biology and microbiology 
parameters; disinfection method; productivity and limiting 
factors, basic concept of ecology; change of ecosystem; food 
chain; analysis of microbes and living organisms to check the 
changes of environmental quality; biodecompostion; 
classification of microbes in wastewater treatment process; 
biota dynamics in wastewater treatment environments; 
fundamental concepts related to energy 
 
223-301       3(2-3-4) 
การส ารวจ  
Surveying  

ลักษณะและหลักการ เ บ้ืองต้นของงานส ารวจ 
เคร่ืองมือส ารวจทัว่ไป กลอ้งระดบัและกลอ้งส ารวจธีโอโดไลท ์
ทฤษฎีการวัดและความคลาดเค ล่ือนของการวัด การวัด
ระยะทางด้วยโซ่และแถบวดัระยะ การวดัมุมราบและมุมด่ิง 
การวดัระยะทางโดยใช้สเตเดียและซับเทนซ์บาร์ การท างาน
วงรอบ การท างานระดบั เส้นชั้นความสูง การรังวดัเพ่ือท าแผน
ท่ีภูมิประเทศ การค านวณหาพ้ืนท่ีและปริมาตร  

Principles and introduction to elementary surveying; 
general surveying instruments; levels and theodolites; theory 
of erroes and measurements; distance measurement by chain 
and tape; measurement of horizontal and vertical angles; 

distance measurement by stadia and subtense bar; 
traverse, leveling; contour line, topographic mapping; 
area and volume computation 
 
223-302       3(3-0-6) 
ปฏบิัตกิารหน่วยส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  
Unit Operations for Environmental Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201 และ 223-202 

พ้ืนฐาน และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบติัการ
ส าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมทางฟิสิกส์และทางเคมีใน
การปรับปรุงคุณภาพน ้ าและการบ าบดัน ้ าเสีย การปรับ
เสถียร การดกัดว้ยตะแกรง การสร้างและรวมตะกอน การ
ตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การแลกเปล่ียน
ประจุ การดูดติดผวิ การเติมอากาศและการถ่ายเทมวล 

Fundamentals and applications of 
environmental physical and chemical units operations in 
water and wastewater treatment; equalization screening; 
coagulation and flocculation; sedimentation; flotation; 
filtration; ion-exchange; adsorption; aeration and mass 
transfer 
 
223-303       3(3-0-6) 
วศิวกรรมธรณส่ิีงแวดล้อม  
Geo-environmental engineering   

พ้ืนฐานของปฐพีกลศาสตร์ แร่ดินเหนียว ทฤษฎี
การเคล่ือนท่ีของสารปนเป้ือน การหาค่าพารามิเตอร์การ
เคล่ือนท่ี การออกแบบชั้นกนัซึม การบดอดัชั้นกนัซึมดิน
เหนียว เสถียรภาพของบ่อฝังกลบมูลฝอย ระบบเก็บน ้ าชะ
มลูฝอย การออกแบบระบบปิดทบัชั้นสุดทา้ย 

Basic soil mechanics; clay mineralogy; theory 
of contaminant transport; determination of transport 
parameters; liner design; liner compaction; stability of 
landfill; leachate collection system; final cover design 
 
223-304      3(3-0-6) 
กระบวนการหน่วยส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  
Unit Processes for Environmental Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-302 และ 223-203 



พ้ืนฐานการวิเคราะห์กระบวนการต่าง ๆ ถงัปฏิกิริยา 
การประยุกต์กระบวนการหน่วยทางเคมีและชีวภาพในการ
ปรับปรุงลกัษณะน ้าและการบ าบดัน ้ าเสีย จลนศาสตร์ 

Additional principles of unit operation for 
environmental engineering; process analysis; reactors; 
application of chemistry and biological unit processes in water 
and wastewater quality treatment system; kinetics  
 
223-305       1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  
Environmental Engineering Laboratory             
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201, 223-202 และ 223-203 

การทดลองเก่ียวกบัแบบจ าลองปฏิบติัการหน่วย และ
กระบวนการหน่วยในงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม แบบจ าลอง
การตกตะกอน การกรอง การเติมอากาศ การซึมผ่าน การ
แลกเปล่ียนประจุ ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
การทดลองและการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ส าหรับใช้
ในการค านวณออกแบบงานดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

Experimental in environmental unit operations and 
unit processes models; model of sedimentation; filtration; 
aeration; permeability; ion-exchange; water treatment system; 
wastewater treatment system; experiment and parameter 
analysis for environmental engineering design 
  
223-311       3(2-3-4) 
วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ  
 Water Supply Engineering and Design 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-204 และ 223-303  

ความส าคัญของน ้ า แหล่งน ้ าดิบประปา และระบบ
ผลิตน ้ าประปา การคาดการณ์จ านวนประชากรและปริมาณ
ความต้องการใช้น ้ าในกิจกรรมต่าง  ๆ  เ ช่น  บ้านเ รือน 
อุตสาหกรรม และสาธารณะ การประมาณปริมาณน ้าดิบประปา 
การประเมินคุณภาพของน ้ าผิวดินและน ้ าบาดาล มาตรฐานน ้ า
ดิบ เกณฑ์ในการเ ลือกกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ า 
มาตรฐานน ้ าประปา กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ า การ
ออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า การสร้างและรวมตะกอน 
การตกตะกอน การกรอง  การก าจัดความกระด้าง การก าจัด
เหล็กและแมงกานีส การฆ่าเช้ือโรคดว้ยคลอรีน ระบบสูบน ้ า
และระบบจ่ายน ้าประปา  

 Importance of water, sources of raw water, and 
water treatment plant system; estimation of population 
and water demand in different activities: household, 
industrial, and public; estimation of raw water quantities; 
evaluation of surface and ground water quality; raw water 
standards; criteria for selecting water supply system; 
water supply standard; water treatment process; water 
treatment plant design; coagulation and flocculation; 
sedimentation; filtration; softening; iron and manganese 
removal; chlorine disinfection; pumping system and 
distribution system 
 
223-321      3(3-0-6) 
การควบคุมมลพิษน า้จากอุตสาหกรรม  
Industrial water pollution control 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201, 223-303 

กระบวนการผลิตและแหล่งก าเนิดของมลพิษน ้ า
จากอุตสาหกรรม คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของ
มลพิษอุตสาหกรรม การมลพิษน ้ าดว้ยเทคโนโลยีสะอาด 
เทคโนโลยีการบ าบดั การลดและป้องกนัการเกิดมลพิษ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Production processes of major industries and 
their wastewater characteristics; source of industrial 
pollution; physical and chemical properties of industrial 
pollution; wastewater minimization by clean technology; 
treatment technology; reduction and prevention of 
pollutant; laws and regulations.  
 

223-331       3(3-0-6) 
การจัดการมูลฝอย  
Solid Waste Management 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201 และ 223-202 

แหล่งก าเนิดและคุณลักษณะของมูลฝอย การ
จดัการ ณ  แหล่งก าเนิด การกกัเก็บ การเก็บขนและขนส่ง 
การบ าบดั และการก าจดัขั้นสุดทา้ย  

Generation and characteristics of municipal 
solid wastes; handling at source; collection; transfer and 
transport; processing and transformation; sanitary landfill 
 

 



223-341       3(3-0-6) 
มลพิษทางอากาศและการควบคุม    
Air Pollution and Control 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201 และ 223-202 

ความหมายและนิยามของมลพิษทางอากาศ ชนิดและ
แหล่งก าเนิดของมลสาร ทางอากาศ ผลกระทบต่อสุขอนามยั
และส่ิงแวดลอ้ม อุตุนิยมวิทยาท่ีมีผลต่อการกระจายของมลสาร 
หลกัการในการควบคุมฝุ่ นละอองและมลสารท่ีเป็นก๊าซ การ
เก็บตัวอย่างและการตรวจวิ เคราะห์มลสาร กฎหมายและ
มาตรฐานเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศ 
 Definition of air pollution; types of air pollutants 
and sources; effects on health and environment; 
meteorological transport; principles of particulate and gaseous 
pollutant control; sampling and analysis methods; laws, 
regulations and air pollution standard. 
 

223-381      3(3-0-6) 
การจัดการด้านวศิวกรรม  
 Engineering Management 

หลักการจัดการสมยัใหม่ วิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต มนุษยสัมพันธ์  ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
กฎหมายการพาณิชย ์หลกัเศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด การ
บริหารโครงการ  

Principle of management; methods of increasing 
productivity, human relation, safety, commercial laws, basis 
of engineering economy, finance, marketing, project 
management 
       
223-399           ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง 
การฝึกงาน               
Practical Training                                                                             
เงื่อนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป และได้เรียนผ่าน
รายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มาแล้วไม่น้อยกว่า 
88 หน่วยกติ   

ฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
อย่างน้อย 8 สัปดาห์หรือ 320 ชั่วโมง ภายใต้ความดูแลของ
วิศวกรส่ิงแวดล้อม ท่ีมีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน งานท่ีเลือกฝึกจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชาก่อน และตอ้งเขียนรายงานเสนอภาควิชา
ดว้ย 

 Minimum of 8weeks of relevant training in 
environmental engineering, under supervision of 
experienced engineers in private sectors or state 
enterprises or government agencies; submission of a 
written report is required at the end of the training 
 

223-401       3(2-3-4) 
การออกแบบทางวศิวกรรมโยธา  
Civil Engineering Design 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-203 และ 223-305 

วฏัจกัรของการออกแบบ ค่าและบรรทดัฐานใน
การเลือก การวิเคราะห์ขอ้เสนอ  การเลือก การออกแบบ 
การก าหนดรายละเอียดของแบบ การออกแบบช้ินงาน
เฉพาะอย่าง เช่น สะพาน อาคาร อ่างเก็บน ้ า สระว่ายน ้ า 
เข่ือน  ระบบบ าบดัและระบายน ้าโสโครก  

Design cycle; value and criterion for selection; 
generation and analysis of proposal; selection of design; 
specification; design projects on selected topics such as 
(steel and reinforced concrete) bridges and buildings, 
reservoirs, dams, swimming pools, water and sewage 
treatment plants 

 
223-411       3(3-0-6) 
การจัดการทรัพยากรน า้  
Water Resource Management 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201 และ 223-202 
 ความ รู้ เ บ้ือ งต้น เ ก่ี ยวกับการบ าบัดน ้ า เ สี ย 
ผลกระทบของน ้ าเสียต่อส่ิงแวดล้อม การควบคุมและ
ป้องกันการเกิดน ้ าเสีย การวางแผนจัดการเก่ียวกับการ
ควบคุม คุณภาพน ้ า แล ะแหล่งน ้ า  แบบจ าลองทา ง
คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณหาคุณภาพน ้ า การจัดรูป
องคก์ารเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพน ้าในประเทศไทย 

Fundamental concepts of wastewater treatment; 
environmental impact of wastewater; control and 
prevention of wastewater generation; planning of water 
quality and water resource management; mathematical 
modeling for analyzing water quality; organization of 
water quality control in Thailand  

 

 



223-412       3(3-0-6) 
เทคโนโลยเีมมเบรนและการประยุกต์ใช้  
Membrane Technology and application 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201 และ 223-302 

หลักการของกระบวนการแยกด้วย เมมเบรน 
คุณลกัษณะและการเตรียมเมมเบรน ชนิดของเมมเบรน สมบติั
ของเมมเบรน ระบบการปรับปรุงคุณภาพน ้าและการผลิตน ้ าด่ืม 
การประยุกต์ใช้เมมเบรนในระบบบ าบัดน ้ าเสียชุมชนและ
อุตสาหกรรม ขอ้ดีและขอ้จ ากดั การกรองด้วยเมมเบรนแบบ
ผสมผสาน การออกแบบและการควบคุม 

Basic principle of membrane separation; membrane 
characteristic and preparation; types of membrane module; 
systems of membrane technology for potable water and 
drinking water production; application for domestic 
wastewater and industrial treatment; advantages and 
limitations; integrated membrane systems; design and 
operation 
 

223-421       3(2-3-4) 
วศิวกรรมน า้เสียและการออกแบบ  
Wastewater Engineering and Design 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-303 และ 223-305 

อัตราการไหลและลักษณะของน ้ าเสีย มาตรฐาน
คุณภาพน ้ าท้ิง การรวบรวมและการขนส่งน ้ าเสีย แนวคิดของ
ระบบบ าบัดน ้ า เ สีย  หลักการ เ บ้ืองต้นในการวิ เ คราะ ห์
กระบวนการ การออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียดา้นกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ ปฐพีบ าบดั การก าจดัตะกอน การออกแบบระบบ
ท่อรวบรวมน ้ าเสีย การออกแบบระบบสูบน ้ า เกณฑ์ในการ
เลือกระบบบ าบดัน ้ าเสีย  

Flow rate and characteristics of wastewater; effluent 
standard; collection and distribution of wastewater; concept of 
wastewater treatment system; fundamental concepts of 
process analysis; design of facilities for physical, chemical, 
and biological treatment of wastewater; land treatment; sludge 
disposal; design of sewerage collection system; design of 
pumping system; selection criteria of wastewater treatment 
system 
 
 
 

223-422       3(3-0-6) 
กระบวนการบ าบัดทางชีวภาพ                                            
Biological Unit Processes 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-303  

หลักการท างานพ้ืนฐานของกระบวนการทาง
ชีวภาพในการบ าบัดน ้ า เ สีย   วิศวกรรมถังปฏิ กิ ริยา 
จลนศาสตร์ของระบบทางชีวเคมี แบบจ าลองของถัง
ปฏิกิริยาทางชีวภาพ พารามิเตอร์ควบคุมส าหรับระบบ
บ าบดัทางชีวภาพท่ีจุลินทรียเ์จริญเติบโตแบบแขวนลอย
และตรึงผวิ 

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 treatments 
 
223-431      3(3-0-6) 
การน าของเสียมาใช้ประโยชน์  
Waste Recovery and Recycling 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201 และ 223-202 

หลักการทางด้านวิศวกรรมและชีวเคมีเก่ียวกับ
การน าน ้ าเสีย กากตะกอน  หรือขยะมาใชเ้ป็นประโยชน์ 
การศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การสกดัสารมี
ค่าจากน ้ าเสีย การย่อยสลายโดยไม่ใชอ้อกซิเจน การเล้ียง
สาหร่ายด้วยชีวมวลและน ้ า เสีย การใช้น ้ าเ สียในงาน
ชลประทาน การหมกัขยะเพ่ือท าเป็นปุ๋ย ผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์ดว้ยเศรษฐศาสตร์ของการน าน ้ า
เสียและขยะมาใชป้ระโยชน์ 

Engineering and biochemical principles of 
wastewater, sludge or solid waste recycling; study of 
involved processes; extraction of valuable substances 
from wastewater; digestion under anaerobic condition; 
algae production by biomass and wastewater, irrigation of 
wastewater; composting of solid waste; environmental 
impact; economic analysis of wastewater and waste 
utilization 
  
 
 



223-432       3(3-0-6) 
การออกแบบหลุมฝังกลบ  
 Landfill Design 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201, 223-304 และ 223-331 
 บทบาทของหลุมฝังกลบในการจัดการกากของเสีย 
ชนิดของหลุมฝังกลบ หลักทางวิศวกรรมของหลุมฝังกลบ 
องคป์ระกอบหลุมฝังกลบ การออกแบบ ลกัษณะน ้าชะและก๊าซ  
การออกแบบระบบรวบรวมน ้ าชะและระบบรวบรวมก๊าซ   
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการและจัดการ 
การควบคุมหลุมฝังกลบและการจดัการ 

Role of landfill in solid waste management; type of 
landfill; engineering principle of landfill; composition of 
landfill; design of landfill; characteristics of landfill leachate 
and gas; design of leachate collection system and gas 
collection system; legislation and standard relevant to landfill 
operation and management; landfill management and control 
 
223-442       3(3-0-6) 
การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ  
Design of Air Pollution Control System 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-341 

หลักการและการออกแบบระบบควบคุมมลพิษ
อากาศท่ีเป็นอนุภาคและก๊าซ การออกแบบระบบระบายอากาศ 
การเดินระบบและการซ่อมบ ารุง 

Principles and design of air pollution control units 
for particulate and gases; ventilation system design; operation 
and maintenance  
 
223-451       3(3-0-6) 
การสุขาภบิาลอาคาร  
Building Sanitation 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201 

หลักการกา ร สุขา ภิบาลอาคาร  กฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับงานสุขาภิบาลอาคาร การออกแบบ
ระบบท่อประปาในอาคาร ท่อน ้ าร้อน ท่อระบายน ้ าโสโครก 
ท่อรวบรวมและระบายน ้ า  ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกนั
อคัคีภยั ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และการจัดการมูลฝอยในอาคาร 
โรคตึกเป็นพิษ 

Fundamentals of building sanitation; laws and 
regulations; design of cold water supply systems, hot 
water supply system, sewerage collection and drainage 
system, vent pipe system, fire protection system, 
wastewater treatment, and solid waste management for 
individual building; sick building syndrome 
 
223-461       3(3-0-6) 
ระบบและการจัดการทางส่ิงแวดล้อม  
Environmental Systems and Management 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201  

แนวคิดของระบบส่ิงแวดล้อมและปัญหาด้าน
การบริหารจดัการและการจดัล าดบัความส าคญั มาตรฐาน
และ เกณฑ์การตั้ ง ค่ า  ตัว บ่ง ช้ีและดัชนี ช้ีว ัด  ระบบ
สารสนเทศ องค์กร การบังคับใช้กฎหมายและด้าน
เศรษฐกิจของการควบคุมด้านส่ิงแวดล้อม ระบบ EMS 
และ ISO 14001 การตรวจสอบ การป้องกันมลพิษ และ
กรณีศึกษา 

Concepts of environmental systems and 
management issues and priorities; standards and criteria 
setting; indication and indices; information system; 
organization; enforcement and economic aspects of 
environmental control; environmental management 
system (EMS) and ISO 14001; monitoring; pollution 
prevention; and case studies 
 
223-471       3(3-0-6) 
การจัดการกากของเสียอนัตราย  
Hazardous Waste Management 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201 และ 223-202 

ความส าคญัของการจดัการของเสียอนัตรายต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม  แหล่งก าเกิด  ชนิด และปริมาณกากของเสียท่ี
เป็นอันตราย  ผลกระทบของกากของเสีย ท่ีเป็นอนัตราย
ต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ  การวางแผนและการจดัการ  
การรวบรวม การขนส่ง การก าจัดกากของเสียท่ีเป็น
อนัตรายดว้ยวิธีกายภาพ-เคมี ชีวภาพ การท าให้คงสภาพ 
โซลิดิฟิเคชนั วิธีการใชค้วามร้อน การฝังกลบ 

Importance of hazardous waste management; 
generation source; type and quantity of hazardous waste; 



effect of hazardous waste on the environment and human 
health; planning and management, collection system, 
transportation system; physico-chemical and biological 
treatment system; stabilization; solidification; thermal 
treatment; land disposal 
 
223-472       3(3-0-6) 
การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
Environmental Impact Assessment 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้หนักดา้น
องค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และ
คุณภาพชีวิต อธิบายและยกตวัอย่างความสัมพนัธ์ระหว่างงาน
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และองค์ประกอบส่ิงแวดล้อม 
มาตรการแก้ไขผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ การเขียนรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 

Environmental impact assessment focusing on 
environmental compositions such as physical resources, 
ecological resources, human use values and quality of life; 
explanation and case studies of the relationship between 
engineering frameworks and the compositions of 
environment; prevention and mitigation measures; 
environmental impact monitoring measures; preparation of 
written documentation and report for environmental impact 
assessment; public participation and health impact assessment 
 
223-473   3(3-0-6) 
การจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
Environmental Quality Management 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201 

หลกัการพ้ืนฐานของการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
มาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนี คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
พลังงาน การจดัระบบองค์กรและสถาบนัท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดการส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งโครงสร้างและบทบาทของ
หน่วยงานนั้ นๆ การศึกษากรณีตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องกับการ
ป้องกนัและแกปั้ญหาทางด้านส่ิงแวดล้อม การใช้เทคโนโลยี

สะอาดในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานการจดัการ
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

Fundamental concept of environmental quality 
management; environmental quality standard and 
criterias; environmental economics; energy; management 
of relevant environmental quality management 
organization; structure and role of relevant organizations; 
case studies of environmental problem and prevention; 
environmental quality management monitoring 
 
223-481   3(3-0-6) 
มลพิษทางเสียง การส่ันสะเทอืนและการควบคุม  
Noise and Vibration Control 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 223-201 

หลกัการของคล่ืนเสียง เคร่ืองมืออุปกรณ์ วิธีการ
ตรวจวดั ผลกระทบของเสียงรบกวนต่อสุขภาพอนามัย
มนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม กฎหมายและมาตรการเก่ียวกับ
มลพิษทางเสียง การใชว้สัดุป้องกนัและตวักั้นเสียงรบกวน 

Principles of sound waves; instrumentation; 
measurement; impact of noise on human health and 
environment; laws and regulations; use of acoustic 
materials and barriers 
 
223-482  3(3-0-6) 
กฎหมายส่ิงแวดล้อม  
Environmental Law 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  223-201 

พระราชบัญญัติเ ก่ียวกับคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พระราชบัญญัติเก่ียวกับการปล่อยสารมลพิษ 
แนวคิดเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ก าหนด
ส าหรับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

National environmental quality acts; poisonous 
substance acts; concept of environmental quality 
standards; requirements for preparing environmental 
impact assessment 
 
 
 
 



223-483  3(3-0-6) 
วศิวกรรมอนามยัส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 
Environmental Health and Safety Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  223-201 

หลักการของวิศวกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อม ชุมชน 
และสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพ มาตรฐานและ
ขอ้ก าหนดดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม การประเมินความเส่ียงต่อ
สุขภาพอนามยั การประยุกต์ใชห้ลักการทางวิศวกรรมในการ
ป้องกนัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และการตอบสนอง
ต่อสภาวะฉุกเฉินความส าคัญของวิศวกรรมความปลอดภัย 
นโยบายและระบบการจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยั กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัย อันตรายและอุบัติเหตุในการ
ท างาน ความถ่ีและความรุนแรงของอุบติัเหตุ การออกแบบทาง
วิศวกรรมเพ่ือความปลอดภัยในการป้องกันและลดมลพิษ
ทางดา้นเสียง อากาศ และของเสีย 

Principles of environmental health engineering; 
community and occupational environments; environmental 
health standards and requirements; health risk assessment; 
application of engineering principles in environmental health 
protection, safety and emergency response; principle of safety 
engineering policy and safety management system; safety 
laws; danger and accident during working; frequency and 
accident severity; design of safety engineering for noise, air 
and waste prevention and reduction  
 
223-484   3(3-0-6) 
วศิวกรรมส่ิงแวดล้อมและพลงังาน  
Environmental Engineering and Energy 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201 

แหล่งพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงาน 
พลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีถูกใชผ้ลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
จากกระบวนการท าเหมืองแร่และผลิตเช้ือเพลิง มลพิษทาง
อากาศก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อนจากการใชเ้ช้ือเพลิง 
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนการ
ควบคุมการใชพ้ลงังานน ้ าและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
การลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม พลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ใช่เช้ือเพลิงจากฟอสซิล เช่น พลังงานชีวมวล พลังงาน
แสงอาทิตย ์และพลงังานลม 

Energy resources and utilization; fossil-based 
energy; environmental impact of mining and fuel 
processing; air pollution greenhouse gas, and global 
warming from fuel utilization; energy conservation and 
renewable energy technologies; hydro energy harnessing 
and its environmental impact and mitigation; other non-
fossil fuel options: biomass, solar, and wind energy 
 
223-485   3(2-3-4) 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 
Computer Applications for Environmental Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201, 223-301 และ 223-421 

แนะน าความส าคญัของคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยใน
การวิเคราะห์งานทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์
ปัญหาในการออกแบบระบบประปา ระบบบดัน ้ าเสีย การ
จดัการน ้ า การจดัการและควบคุมมลพิษทางอากาศ และ
การจดัการมลูฝอยชุมชน 

Introduction to computer as computational aids 
in environmental engineering analysis; applications of 
computer to analyze problems in water supply and 
wastewater engineering; water management; air pollution 
management and control and municipal solid waste 
management 
 
223-486  3(3-0-6) 
การบริหารการก่อสร้างส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 
Construction Management for Environmental Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-381  

อุ ตสาหกรรมการ ก่ อส ร้ างส าห รับหน่วย
กระบวนการทางส่ิงแวดล้อม หลักการด้านการจัดการ 
องค์กรด้านการก่อสร้าง สัญญาและการประมูล การ
วางแผนและเคร่ืองมือในการควบคุม การศึกษาความ
เป็นไปได ้การวิเคราะห์กระแสเงินสด กฎหมายดา้นการ
ก่อสร้าง กฎระเบียบ และมาตรฐานการปล่อยมลพิษและน ้า
ท้ิง ความปลอดภยัในการก่อสร้าง การเงินการก่อสร้างและ
ก า ร บัญ ชี  ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ           ข้ อ พิ พ า ท 
อนุญาโตตุลาการ การเร่ิมตน้การก่อสร้างและการว่าจา้ง 



Construction industry for environmental unit 
processes; principles of management; construction 
organization; contracts and tendering; planning and control 
tools; feasibility study; cash-flow analysis; construction laws, 
regulations, and emission and effluent standards; safety in 
construction; construction finance and accounting; 
construction and disputes; arbitration; unit start up and 
commissioning  
 
223-491   1(0-3-0) 
การศึกษาเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงงาน  
Project Proposal Study 
เงื่อนไข : มสีถานภาพเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4  

การศึกษาและค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ ศึกษา
วิธีการวิจัย เพ่ือรวบรวมและสรุปข้อมูลในหัวข้อเร่ืองของ
โครงงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ตามท่ีภาควิชาฯ ไดก้  าหนดให้ 
และส่งรายงานแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน  

Individual or group study of a project of interest; 
assigned by the department or proposed by students; on 
problems in various fields of environmental engineering under 
supervision of the instructor; review of literatures and 
research methodology relevant to the project; submission of a 
written report outlining the project work schedule and detailed 
proposal for the project  
                              
223-492   3(0-9-0) 
โครงงานวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  
Environmental Engineering Project 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-491  
 การท าโครงงานต่อเน่ืองจากวิชา  223-491 ซ่ึงเป็น
การวิเคราะห์วิจยัขอ้มลู /หรือปฏิบติัการ/หรือออกแบบในเร่ือง
ท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภายใต้ความดูแลของ
อาจารยผ์ูค้วบคุมโครงงาน โดยต้องจัดท าและส่งรายงาน ท่ี
พิมพเ์ป็นรูปเล่มสมบรูณ์แลว้ให้ภาควิชาดว้ย 

Continuation of the outline working in the project 
proposal study; data analysis and activity and satisfactory 
completion; under supervision of the instructor; submission of 
a written report to the department at the conclusion of the 
project 
 

223-493   1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 1  
Special Topics in Environmental Engineering I 
 

223-494  1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 2  
 Special Topics in Environmental Engineering II 
 

223-495   1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 3  
Special Topics in Environmental Engineering III 

รายวิชา 223-493 ถึง 223-495 จะเป็นรายวิชาท่ี
น่าสนใจในปัจจุบนั หรือเป็นพฒันาการใหม่ในดา้นต่าง ๆ 
ทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม หรือด้านอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
โดยเน้ือหาของรายวิชาดงักล่าวท่ีจะเปิดสอนนั้น ตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 

Courses 221-493 to 221-496 deal with topics of 
current interest, or advanced topics, or new developments 
in various fields of environmental engineering 
 
200-101  1(1-0-2) 
แนะน าวศิวกรรมศาสตร์  
Introduction to Engineering 

ประวติัความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐ์ท่ี
ส าคัญทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ  องค์กร
วิชาชีพท่ีเ ก่ียวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการ
น าเสนอ 

History of engineering and evolution of various 
fields of engineering; major engineering achievements in 
each historical ages; some related engineering 
professional organizations; engineering ethics; systematic 
problem analysis and solving; presentation techniques 
  
 
 
 
 



211-211 3(3-0-6) 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
Fundamentals of Electrical Engineering 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้า  กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั   ก  าลงัไฟฟ้าจริง
และก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตวัประกอบก าลงั  การปรับปรุงค่าตวั
ประกอบก าลัง ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเบ้ืองต้น เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

DC circuit analysis, voltage, current and power, 
Ohm’s law and Kirchhoff’s law, AC circuit analysis, real and 
reactive power; power factor; power factor correction; three-
phase systems; methods of  power transmission; transformers; 
introduction to electric machinery; generators and motors; 
basic electrical instruments 
 
216-111 3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 1  
Engineering Drawing I 

ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรมเคร่ืองมือ
อุปกรณ์และวิธีใชก้ารเขียนตวัเลขและตัวอกัษร ชนิดของเส้น
และมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์การ
เขียนภาพสามมิติภาพฉายออโธกราฟฟิกและการเขียนภาพฉาย
ออโธกราฟฟิกการเขียนภาพสเก็ตการเขียนภาพตัดการเขียน
แยกส่วนและภาพประกอบ การก าหนดขนาด และความคลาด
เคล่ือน และรายละเอียดอ่ืนๆพ้ืนฐานการเ ขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 

The importance of engineering drawing; drawing 
instruments and their uses; lettering; line types and standards; 
applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection, 
orthographic drawing; freehand sketches; section drawing, 
detail and assembly drawing; dimensioning and tolerancing 
descriptions; basic computer aided drawings 
 

225-251  3(3-0-6) 
สถิตวิศิวกรรม 1  
Engineering Statistics I  

วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบติัของข้อมูลและการ
วิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะ

เป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง 
การแจกแจงของส่ิงตัวอย่าง ทฤษฎีการประมาณค่า การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง  สหสัมพนัธ์ 

Statistical methods; properties of data and 
analysis; probability; random variable; discrete 
probability distribution function; continuous probability 
distribution function; sampling distribution; estimation 
theory; test of hypothesis; analysis of variance; linear 
regression analysis, correlation 

 
225-441 3(3-0-6) 
การจัดการธุรกจิส าหรับวศิวกรและการเป็นผู้ประกอบการ 
Business Management for Engineer and 
Entrepreneurship ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ธุ ร กิ จ 
กระบวนการจัดการ การวางแผน  การจัดองค์กร  การ
บริหารบุคคล  การสั่งการ และการควบคุม  หลกัการของ
การตลาด การเป็นผู ้ประกอบการใหม่  การประเมิน
ศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ แผน
ธุรกิจและการจดัท าแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์
เป้าหมาย การส ารวจและการวิจยัตลาด กลยุทธ์การตลาด
ส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความตอ้งการทางการตลาด 
เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต 
การวางแผนการผลิต/บริการ การวางแผนการบริหาร
องค์กรและทรัพยากรมนุษย ์ระบบบญัชีผูป้ระกอบการ 
วิเคราะห์งบการเงิน การจดัท าแผนการเงิน การวิเคราะห์
ความเส่ียงและความไวในการประกอบการธุรกิจ  การ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบการธุรกิจ  
แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
เครือข่ายธุรกิจ  การบริการของภาครัฐเพ่ือผูป้ระกอบการ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  

Type of business; management process, 
planning, organizing, staffing, directing, controlling; 
marketing concept, introduction to new entrepreneur 
creation; entrepreneurship appraisal; business  
opportunity  analysis; project feasibility study; business 
plan;  SWOT analysis; market survey and research; 
marketing strategy for new business; business marketing; 



marketing planning;  production management; production and 
service planning; organization and human resource 
management; accounting; financial analysis; financial 
planning; business’s risk analysis; intellectual property 
management; investment funding sources; tax and business 
laws and regulations; business networking; public sector’s 
services and facilities; business ethics 
 
226-215  2(1-3-2) 
กระบวนการผลติขั้นพืน้ฐาน  
Basic Manufacturing Processes  

ระบบการ ผ ลิ ต  ก า ร เ ลื อ กกร ะบวนกา รผ ลิ ต 
เคร่ืองจกัรกลโรงงานแบบต่างๆ เคร่ืองกลึง ใบมีดและการจับ
ยึดช้ินงาน การกลึงโลหะ การค านวณเวลาท่ีใช้ ในการกลึง 
ปฏิบติัการกลึงโลหะดว้ยเคร่ืองกลึงธรรมดา ชนิดและลกัษณะ
สมบติัของโลหะแผน่ กระบวนการผลิตช้ินงานโลหะแผ่นดว้ย
เคร่ืองจกัรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี
ส าหรับงานโลหะแผ่น การเขียนแผ่นคล่ี การยึดโลหะแผ่น 
ปฏิบัติการโลหะแผ่น หลักการเช่ือมโลหะ เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การเช่ือม ความปลอดภัยในงานเช่ือม กระบวนการ
เช่ือมโลหะแบบต่างๆ ท่าเช่ือม แนวเช่ือมและการตรวจสอบ 
ปฏิบติัการเช่ือมดว้ยก๊าซออกซีอะเซทิลีน และการเช่ือมอาร์ค 

Manufacturing systems; manufacturing processes 
selection; machines, tools, and fixtures; metal turning, turning 
time calculation, typical metal turning practices, types and 
characteristics of sheet metals, sheet metal forming processes, 
CNC machines for sheet metal forming, sheet metal pattern 
development, sheet metal fastening, sheet metal operation 
practices; principles of metal welding, machines and 
equipment for welding, welding safety, welding processes, 
welding posture, weld, and inspection, oxy acetylene welding, 
and arc welding practices 
 
238-230  3(3-0-6) 
วสัดุวศิวกรรม  
Engineering Materials 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม ได้แก่ 
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  ว ัสดุผสม วัสดุอิ เล็กทรอนิกส์ 

คอนกรีตและไม ้แผนภาพสมดุลเฟสและการน าไปใช้
ประโยชน์ สมบติัเชิงกลของวสัดุ การเส่ือมสภาพของวสัดุ 

Study of relationship between structures, 
properties, production processes and applications of 
engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics, 
composites, electronic materials, concrete and wood; 
phase equilibrium diagrams and their interpretation; 
mechanical properties and materials degradation 
 
240-101 3(2-2-5) 
แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Introduction to Computer Programming 

หลกัการและองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หลักการ
กระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการเบ้ืองต้น
ของการโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขบั หลกัการของภาษา
ชั้นสูง วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ชนิดข้อมูล
พ้ืนฐาน ตวัแปร ค่าคงท่ี ตวัด าเนินการและนิพจน์  ประโยค
ค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดบั 
การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า  
โปรแกรมย่อยและกระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขต
การใช้งานของตัวแปรและโปรแกรมย่อย  ข้อมูลแบบ
อาร์เรย ์ข้อมูลแบบโครงสร้างภาษาการเขียนโปรแกรม
ปัจจุบนั การฝึกเขียนโปรแกรม 

Computer concepts, computer components; 
hardware and software interaction; electronic data 
processing concepts;  event-driven programming 
concepts; high-level language programming concepts; 
program design and development methodology; data 
types; constant; operations and expression; statement and 
compound statement, flow controls, sequence, alteration 
and iteration; subprograms and parameter passing 
process, scope of variable and subprogram, arrays and 
data structures; current programming language; 
programming practices  
 
 
 
 



322-171  3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1   
Physical Science Mathematics I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพนัธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของ
ปริพนัธ์ 

Mathematical induction; functions and graphs; limit 
and continuity; derivatives of functions; applications of 
derivatives; integration of functions; improper integrals; 
application of integrals 

 
322-172  3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 2  
Physical Science Mathematics II 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  322-171 คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1 

ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพันธ์ของ
ฟังก์ชนัหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดับท่ีหน่ึง
และการประยกุต ์สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นอนัดบัท่ีสอง
ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยุกต์ ผลการแปลงลา
ปลาซและการประยกุต ์ระบบพิกดัเชิงขั้ว 

Sequences and series of real numbers; derivatives of 
functions of several variables; ordinary differential equations 
of first order and first degree; second order ordinary 
differential equations with constant coefficients; Laplace 
transforms and applications; polar coordinate system 
 
322-271  3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
Physical Science Mathematics III 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน :  322-172 คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 2 

ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพน์ัตามเส้น
และปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพันธ์สามัญเชิงเส้นท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นตวัแปร อนุกรมฟเูรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 

Multiple integrals; vector calculus; line integrals and 
surface integrals; linear ordinary differential equations with 
variable coefficients; Fourier series; partial differential 
equations 
 

324-103  3(3-0-6) 
เคมทีัว่ไป   
General Chemistry 

ปริมาณสัมพันธ์  ทฤษฎีอะตอม โครงสร้าง
อิเล็กตรอนของอะตอม สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ ธาต
เรฟพรีเซนเตทีพ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พนัธะเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง แก๊ส  
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน ้า 

Stoichiometry, basis of atomic theory, 
electronic structures of atoms, periodic properties, 
representative elements, nonmetal and transition metals, 
chemical bonding, thermodynamics, liquid and solution, 
solid, gas, chemical kinetic, chemical equilibrium, ionic 
equilibrium 
 
325-103 1(0-3-0) 
ปฎบิัตกิารเคมทีัว่ไป  
General Chemistry Laboratory 

ความไม่แน่นอนในการชัง่และตวง การหาค่าว
ความเป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณดว้ย
การไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลาย
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและ
แคตไอออหมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 

Uncertainty of measurement; pH measurements 
and quantitative analysis by titration; thermochemistry; 
colligative properties of solutions; rate of reactions; 
semimicro-qualitative analysis of anions and group I 
cations 
 
332-103  3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  
Physics for Engineers I 

หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและ
การเคล่ือนท่ี งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค 
การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็ง เกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิ
เลต การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อนัตรกิริยาโนม้ถ่วง กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 

Units, physical quantities, and vectors; forces 
and motions; work; energy, and momentum; system of 



particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave 
motions; gravitational interaction; fluid mechanics; heat and 
thermodynamics 
 
332-104  3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  
Physics for Engineers II 

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีเปล่ียน
ตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
ทัศนศาสตร์ ทฤษีสัมพันธภาพพิเศษ กลศาสตร์ควอนตัม
เบ้ืองตน้ โครงสร้างอะตอมนิวเคลียสและอนุภาคมลูฐาน 

Electrostatics; magnetism; time varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 
electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction 
to quantum mechanics; atomic structure; nucleus and particle 
physics 
 
332-113  1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  
Physics Laboratory for Engineers I 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: 332-103  

การใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวดั
และความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็นวงกลม 
การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล์ การชน สมดุลแรง สปริงและ
การสั่น โมเมนตค์วามเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุแข็งเกร็ง 

Vernier caliper & micrometer; measurement and 
uncertainty; graph and equation; circular motion; projectile 
motion; collision; force equilibrium; spring & oscillation; 
moment of inertia; static equilibrium of rigid bodies 
 
332-114 1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  
Physics Laboratory for Engineers  II 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: 332-104 

การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
พฤติกรรม การก าทอนของวงจรอนุกรม RLC 

Electronics devices and multimeter; dc circuit; 
electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; ac  circuits; resonance in RLC circuits 
 

 


