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ปรัชญาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  เป็นหลกัสูตรผลิตวิศวกรที่มี

สมรรถนะในการปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ และคุณธรรมตามเกณฑ์สมรรถนะ และมาตรฐานจรรยาบรรณ
วชิาชีพ และมีสมรรถนะที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวติอยา่งมีคุณค่า  ยดึประโยชน์ของเพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
โดยจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม (Progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้  เน้น
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  และกระบวนการเรียนรู้จากการท างานสหสาขาวิชาชีพ (work-
based interprofessional learning) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (self-directed learning) สร้าง
เสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง (continuous professional development) อีกทั้งผลิตวิศวกรที่มี
ความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการพฒันาตนเองอยา่งสม ่าเสมอ
เพื่อแก้ไขปัญหาส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตวัของชุมชนเมือง รวมถึงการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม หากไม่ด าเนินการป้องกันและแก้ไขโดยด่วนแล้วก็จะ
ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อการด ารงชีพของประชากรโลก ซ่ึงปัญหามลภาวะที่เกิดจากการขาดการดูแล เอา
ใจใส่และก าหนดมาตรการอยา่งจริงจงั โดยตระหนักวา่ “เร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ที่ความรับผดิชอบของทุก
คน” 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1 ประยกุตแ์ละบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มในการออกแบบและปรับปรุงระบบ
บ าบัดมลพิษเพื่อแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ทั้ งในท้องถ่ิน ภูมิภาคและสากล (Environmental Engineering 
Knowledge Integration) 

PLOs 1.1 สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบบ าบัดมลพิษทางวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม และขั้นตอนการพฒันาปรับปรุงระบบบ าบดัได ้

PLOs 1.2 สามารถอธิบายการท างานของระบบทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มที่ไดอ้อกแบบและปรับปรุง
แกไ้ข 

PLOs 1.3 สามารถประยกุตค์วามรู้ที่เก่ียวขอ้งเพือ่น ามาแกปั้ญหาทางส่ิงแวดลอ้มได ้



PLOs 2 สามารถคิดวิเคราะห์ เพื่อตดัสินใจเลือกและพฒันาระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มในการจดัการ
มลพิษที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการและตามขอบเขตของวชิาชีพวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มระดบัภาคีวศิวกร (System thinking, Critical Thinking and Creative thinking)  

PLOs 2.1 สามารถคิดวเิคราะห์ปัญหามลพษิที่เกิดขึ้นเพือ่เลือกระบบทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มที่เหมาะสมได ้
PLOs 2.2 สามารถเลือกระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดส าหรับสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
PLOs 2.3 สามารถออกแบบและพฒันาระบบบ าบดัมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มภายใตข้อ้ก าหนดเฉพาะ

ของพื้นที่ไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาชีพวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มระดบัภาคีวศิวกร 
PLOs 3 สามารถท างานเป็นทีม ประสานงาน และส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Communications Teamwork and Collaboration and experimentations) 

PLOs 3.1 แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
PLOs 3.2 แสดงความรับผดิชอบและรู้บทบาทของตนเองในการท างานเป็นทีม 

PLOs 4 สามารถน าเสนอองค์ความรู้และผลการศึกษาหรือออกแบบ ได้ตรงประเด็นทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาสากล 

PLOs 4.1 สามารถน าเสนอองคค์วามรู้และผลงานแบบปากเปล่าใหเ้พือ่นร่วมงานเขา้ใจได ้
PLOs 4.2 สามารถเขียนสรุปองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาหรือการออกแบบได ้ 
PLOs 4.3 สามารถส่ือสารไดดี้ทั้งภาษาไทยและภาษาสากล 

PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณในการท างาน ตระหนกัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น และมีความรับผิดชอบ 
(Ethics, Empathy, Open-mind, and Personal Responsibility)   

PLOs 5.1 แสดงพฤติกรรมในการตระหนกัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  
PLOs 5.2 แสดงพฤติกรรมในการท างานที่ยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
PLOs 5.3 แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการรับผดิชอบงานที่ไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  142 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์
 Health for All  1((1)-0-2) 
223-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์
 Benefit of Mankinds  1((1)-0-2) 
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 
950-102 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens   
 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
  

สาระที่ 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
การรู้ดิจิทัล (บังคบัเลือก) 
142-225 ปัจจยัที่ 5 (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  2((2)-0-4) 
 The 5th need  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy  
472-113 ดาบสองคม (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Black and White    
 



สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
การคดิเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
895-011 การคิดเพือ่สร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking  
การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking  
315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
  

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคบัเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคบัเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    



890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคบัเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคับเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success   
 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต 
สุนทรียศาสตร์ (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต    
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  
142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
  



472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar  
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica  
895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
กีฬา (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต    
895-030 วา่ยน ้ า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  



895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
 

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระที่ 1- 7 หรือจากรายวชิาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวชิาภาษาไทยเป็นวชิาเลือก) 
 

หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   
เปิดสอนโดยวทิยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทกุวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  



142-212 ภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling  
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   
142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ  าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พือ่ชีวติ   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life  
315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวติดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy 
  



336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพษิ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances   
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   
874-193 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   
874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around  
890-012 เทคนิคพชิิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs  
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation 
  



890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English   
890-022 การน าเสนอและการพดูในที่สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   
890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   
890-031 ภาษาองักฤษในที่ท  างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเที่ยว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs  
890-040 การเขียนเพือ่การสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพือ่การสมัภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me  
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพือ่การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy 
  



890-070 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment   
890-071 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese  
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบื้องตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese   
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace   
891-030 ภาษามลายเูบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพือ่การทอ่งเที่ยว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism  
891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean  
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท  างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace 
  



891-050 ภาษาเยอรมนัเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German   
895-040 จิตวทิยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language   
895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication   
895-047 ประวตัิศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness  
895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism 
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั  2((2)-0-4)  
 Learning through Backpacking Trips 
  



895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)  
 World Heritage Journey   
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)  
 Songkhla Studies   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music  
895-058 สงัคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation   
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle   
895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  106 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์      8 หน่วยกิต 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร   3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer  
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร         3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer            
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร  2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer  
  

2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  15  หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
 



200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม     3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน   2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing  
221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1  3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics I  
237-111 วสัดุวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Engineering Materials   
  

2.2 กลุ่มวิชาชีพ  83 หน่วยกิต 
      วิชาบังคบั  70    หน่วยกิต 
221-201 กลศาสตร์ของแขง็ 1  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Solids I   
221-252 อุทกวทิยา  3((3)-0-6) 
 Hydrology  
221-253 ปฏิบตัิการกลศาสตร์ของไหล  1(0-3-0) 
 Fluid Mechanics Laboratory  
223-111 พื้นฐานวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  3((2)-3-4) 
 Principles of Environmental Engineering  
223-112 เคมีส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  3((2)-3-4) 
 Chemistry for Environmental Engineering  
223-113  ชีววทิยาและจุลชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม     3((2)-3-4) 
 Biology and Microbiology for Environmental Engineering  
223-114 วศิวกรรมชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม     3((3)-0-6) 
 Hydraulic Engineering for Environmental Engineering  
223-211 การส ารวจ      3((2)-3-4) 
 Surveying  
223-221 ปฏิบติัการหน่วยส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม       3((3)-0-6) 
 Unit Operations for Environmental Engineering  
223-222 ชุดวชิาวศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล      6((4)-4-10) 
 Module : Water Supply and Sanitation Engineering  
  



223-231 ทฤษฏีและปฏิบติัการหน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 4((3)-3-6) 
 Biological Unit Processes for Environmental Engineering: Theory and Practice  
223-232 ชุดวชิาวศิวกรรมการบ าบดัน ้ าเสียและการออกแบบ    6((4)-4-10) 
 Module : Wastewater Engineering and Design   
223-311 การจดัการดา้นวศิวกรรม     3((3)-0-6) 
 Engineering Management  
223-341 การจดัการมูลฝอย   3((2)-3-4) 
 Solid Waste Management   
223-342 ชุดวชิาการจดัการของเสียอนัตรายและการฟ้ืนฟู   5((3)-4-8) 
 Module : Hazardous Waste Management and Site Remediation   
223-351 ชุดวชิามลพษิทางอากาศและการควบคุม   6((4)-4-10) 
 Module : Air Pollution Control and Design   
223-352 มลพษิทางเสียง การสัน่สะเทือนและการควบคุม  3((3)-0-6) 
 Noise and Vibration Control  
223-361 เคร่ืองมือส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
 Tool for Environmental Management and Quality Standard  
223-461 วศิวกรรมอนามยัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  3((3)-0-6) 
 Environmental Health and Safety Engineering  
223-462  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Impact Assessment  
  

วิชาเลือกชีพ     13 หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกรูปแบบการศึกษาซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก คือ    
1. ทางเลือกปกติ  
2. ทางเลือกสหกิจศึกษา     

  

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกปกติ    
223-399 การฝึกงาน                                      ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training   
223-491 การศึกษาเพือ่จดัท าขอ้เสนอโครงงาน  1(0-3-0) 
 Project Proposal Study  
223-492  โครงงานวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  3(0-9-0) 
 Environmental Engineering Project   
 
 
 



ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา  7  หน่วยกิต 
223-493 การเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา  1(0-3-0) 
 Co-operative Education Preparation  
223-494 สหกิจศึกษา  6(0-40-0) 
 Co-operative Education   
 
วิชาเลือกชีพทางเลือกปกติเรียนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 
วิชาเลือกชีพทางเลือกสหกิจเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
223-421 การจดัการทรัพยากรน ้ า  3((3)-0-6) 
 Water Resource Management  
223-422 เทคโนโลยเีมมเบรนและการประยกุตใ์ช้  3((3)-0-6) 
 Membrane Technology and Application  
223-432 ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนเพือ่การบ าบดัน ้ าเสีย  3((3)-0-6) 
 Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment  
223-441 การออกแบบหลุมฝังกลบ  3((2)-3-4) 
 Landfill Design  
223-464 กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Law  
223-465 วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน  3((3)-0-6) 
 Environmental Engineering and Energy  
223-466 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 3((2)-3-4) 
 Computer Applications for Environmental Engineering  
223-467 การออกแบบทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  3((2)-3-4) 
 Environmental Engineering Design  
223-495 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 1  1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Environmental Engineering   
223-496 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 2  1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Environmental Engineering II  
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 



4. หมวดวิชาฝึกงาน   

223-399 การฝึกงาน                                                                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม    3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
890-xxx สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 20((18)-4-38) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
221-101กลศาสตร์วศิวกรรม 1       3((3)-0-6) 
223-111พื้นฐานวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 3((2)-3-4) 
223-112เคมีส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 3((2)-3-4) 
223-113ชีววทิยาและจุลชีววทิยาส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม    3((2)-3-4) 
223-114วศิวกรรมชลศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
001-102สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื ** 2((2)-0-4) 
388-100สาระที่ 1 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
200-103สาระที่ 4 ชีวติยคุใหม่หวัใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
 รวม                                                                                 20((17)-9-34) 
 
การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศของทางมหาวิทยาลัย    
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน    

 
 

 



ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
221-252 อุทกวทิยา  3((3)-0-6) 
237-111 วสัดุวศิวกรรม   2((2)-0-4) 
223-221 ปฏิบติัการหน่วยส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
223-222 ชุดวชิาวศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 6((4)-4-10) 
223-001 สาระที่ 1 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์** 1((1)-0-2) 
890-xxx สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((3)-0-6) 
  รวม                                                                                 20((18)-4-38)  
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
  
    
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
221-201 กลศาสตร์ของแขง็ 1 3((3)-0-6) 
221-253 ปฏิบตัิการกลศาสตร์ของไหล 1((0)-3-0) 
223-211 การส ารวจ 3((2)-3-4) 
223-231 ทฤษฎีและปฏิบติัการหน่วยกระบวนการทางชีวภาพส าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 4((3)-3-6) 
223-232 ชุดวชิาวศิวกรรมการบ าบดัน ้ าเสียและการออกแบบ 6((4)-4-10) 
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 20((15)-13-32) 
 
 
 

 
 
 
 
 



ปีที่ 3 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
223-311 การจดัการดา้นวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
223-341 การจดัการมูลฝอย 3((2)-3-4) 
223-342 ชุดวชิาการจดัการของเสียอนัตรายและการฟ้ืนฟู 5((3)-4-8) 
895-001 สาระที่ 2 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
001-103 สาระที่ 3 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 4 กลุ่มวชิาการรู้ดิจิทลั      2((2)-0-4)) 
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  18((15)-7-32) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
223-351 ชุดวชิามลพษิทางอากาศและการควบคุม  6((4)-4-10) 
223-352 มลพษิทางเสียง การสัน่สะเทือนและการควบคุม 3((3)-0-6) 
223-361 เคร่ืองมือส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้มและมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
223-xxx วชิาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
950-102 สาระที่ 2 ชีวติที่ดี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx สาระที่ 5 กลุ่มวชิาการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  20((18)-4-38) 
 
ภาคฤดูร้อน 
223-399 การฝึกงาน                                                                                                  ไม่นอ้ยกวา่  320 ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
223-461 วศิวกรรมอนามยัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 3((3)-0-6) 
223-462 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
223-xxx วชิาชีพเลือก 3((3)-0-6) 
xxx-xxx สาระที่ 5 กลุ่มวชิาการคิดเชิงระบบ  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา             1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((3)-0-6) 
223-491 การศึกษาเพือ่จดัท าขอ้เสนอโครงงาน                              1(0-3-0) 
   รวม                                                                                 18((17)-3-34) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
223-492 โครงงานวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม                                3(0-9-0) 
223-xxx วชิาชีพเลือก 3(x-y-z) 
  รวม 6(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกสหกิจ 
    
ภาคการศึกษาที่ 1    
223-461 วศิวกรรมอนามยัส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 3((3)-0-6) 
223-462 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) 
223-xxx วชิาชีพเลือก  3((3)-0-6) 
xxx-xxx สาระที่ 5 กลุ่มวชิาการคิดเชิงระบบ  2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา             1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((2)-0-4) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3((3)-0-6) 
223-493 การเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา 1(0-3-0) 
  รวม                                                                                 18((17)-3-34) 
   
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
223-494 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
  รวม 6(0-40-0) 
  



 

         ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน 

กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 ป ร ะยุ ก ต์ แ ล ะ บู รณ าก ารค ว าม รู้ ใน

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมในการออกแบบ

และปรับปรุงระบบบ าบัดมลพิษเพื่อแก้ปัญหา

ส่ิงแวดล้อมได้ท้ังในท้องถิ่น ภูมิภาคและสากล 

( Environmental Engineering Knowledge 

Integration) 

1.1. สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ของการ

ออกแบบระบบบ าบัดมลพิษทางวิศวกรรม

ส่ิงแวดล้อม และขั้นตอนการพฒันาปรับปรุง

ระบบบ าบดัได ้

1.2. สามารถอธิบายการท างานของระบบทาง

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ท่ีได้ออกแบบและ

ปรับปรุงแกไ้ข 

1.3. สามารถประยุกต์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องเพื่อ
น ามาแกปั้ญหาทางส่ิงแวดล้อมได้ 

1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยายเน้นการ
ออกแบบ
2. ใช้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม
เป็ น ตั วอ ย่ า ง ใน วิ ช า พ้ื น ฐ าน ท างด้ าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

3. สอนแบบบูรณาการการเรียนกบัการท างาน
เนน้โจทยจ์ากสถานประกอบการ

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. สังเกตการณ์อภิปราย
3. การทดสอบปากเปล่า

4. ประเมินดว้ยงานท่ีนกัศึกษาส่ง

PLO2 สามารถคิดวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจเลือก

และพัฒนาระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมใน

ก าร จั ด ก าร ม ล พิ ษ ที่ เห ม าะ ส ม กั บ แ ต่ ล ะ

สถานการณ์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ

ตามขอบเขตของวิชาชีพวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

ระดับภาคีวิศวกร  (System thinking, Critical 

Thinking and Creative thinking)  

2.1. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหามลพิษท่ีเกิดขึ้น
เพ่ือเลือกระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสมได ้
2.2. ส าม ารถ เลื อ ก ระบบท าง วิศ วกรรม
ส่ิ ง แ วด ล้ อ ม ท่ี เห ม าะ ส ม ท่ี สุ ด ส าห รั บ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2.3. สามารถออกแบบและพฒันาระบบบ าบัด
มลพิษทางส่ิงแวดลอ้มภายใตข้อ้ก าหนดเฉพาะ
ของพ้ืนท่ีไดถู้กตอ้งตามหลกัวิชาชีพวิศวกรรม

1. ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยายและ
ปฏิบติัการ
2. ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมอง
และอภิปราย พร้อมให้นักศึกษาคน้ควา้ด้วย
ตนเอง

3. เรียนจากสถานการณ์จ าลองเน้นโจทยจ์าก
สถานประกอบการ

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. ประเมินการปฏิบติังาน

3. สังเกตการณ์อภิปราย



ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล ส่ิงแวดลอ้มระดบัภาคีวิศวกร 
PLO3 สามารถท างานเป็นทีม ประสานงาน 
และ ส่ื อส ารกั บ เพ่ื อน ร่วม งาน ได้อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ (Communications Teamwork 
and Collaboration and experimentations) 
3.1. แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการท างาน
ร่วมกบัผูอ้ื่น 

3.2. แสดงความรับผิดชอบและรู้บทบาทของ
ตนเองในการท างานเป็นทีม 

1. มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและแบ่งหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบโดยหมุนเวียนกนัในกลุ่ม 

 

1. ประเมินจาการสังเกตการท างาน
เป็นกลุ่มของนกัศึกษา 
2. ประเมินการจากผลงานของงาน
กลุ่มท่ีมอบหมาย 
3. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนั
และกนั 

4. ประเมินพฒันาการรายบุคคล 

PLO4 สามารถน าเสนอองค์ความรู้และผล
การศึกษาหรือออกแบบ ได้ตรงประเด็นทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาสากล 
4.1 สามารถน าเสนอองค์ความรู้และผลงาน
แบบปากเปล่าให้เพื่อนร่วมงานเขา้ใจได ้
4.2 สามารถเขียนสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การศึกษาหรือการออกแบบได ้ 

4.3 สามารถส่ือสารได้ดีทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาสากล 

1.ใช้การเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมอง
และอภิปราย พร้อมให้นักศึกษาน าเสนอผ่าน
ส่ือต่างๆ 
2. มีการใชภ้าษาต่างประเทศร่วมในการเรียน
การสอน 

 

1. ประเมินการจากผลงานของงาน
กลุ่มท่ีมอบหมาย 
2. สังเกตการณ์อภิปราย 

3. การทดสอบปากเปล่า 

PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณในการ
ท างาน ตระหนักและเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน และมี
ความรับผิดชอบ (Ethics, Empathy, Open-
mind, and Personal Responsibility)   
5.1.แสดงพฤติกรรมในการตระหนักและเห็น
อกเห็นใจผูอ้ื่น  
5.2.แสดงพฤติกรรมในการท างานท่ียึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม 

5.3.แสดงออกถึงความมุ่งมัน่ในการรับผิดชอบ
งานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จ 

1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจ าลอง
สถานการณ์ 
2. มอบหมายงานกลุ่ม 
3. สอนโดยอ้างอิงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
จากเหตุการณ์จริง 

 

1. สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่าง
ผูเ้รียนร่วมกนัและกบัผูส้อนทุกคน 
2. ประเมินดว้ยกิจกรรมท่ีนกัศึกษา
ด าเนินการ 

3. ประเมินความซ ้าซอ้นของผลงาน 

 
 



ค ำอธิบำยรำยวิชำ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

หลกัสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

ค ำอธิบำยรำยวิชำที่เปิดสอนโดยภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 
221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 

Engineering Mechanics I 
แนวคิดและหลกัการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยก

แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง แผนภาพวตัถุอิสระ การ
วิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียดทาน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพื้นท่ี วงกลม
โมเมนตค์วามเฉ่ือยของโมห์  

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; friction; centres of gravity, 
centroids; moments of inertia of plane areas; Mohr's circle of moment of inertia 

221-201  กลศำสตร์ของแข็ง 1 3((3)-0-6) 
Mechanics of Solids I 

 แนะน ากลศาสตร์ของวตัถุท่ีเปล่ียนรูปได้ พฤติกรรมของวตัถุเม่ือรับแรง ความเคน้ ความเครียด 
และกฎของฮุค  ทฤษฎีการบิดเบ้ืองตน้ การดดัและความเคน้ในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตข์องคาน 
การโก่งตวัของคาน การวิเคราะห์ความเคน้และความเครียดในระนาบเดียว วงกลมของโมร์ของความเคน้และ
ความเครียด แรงกระท ารวมและแรงเยื้องศูนย ์แรงกระท าทนัทีทนัใดและแรงกระแทก ทฤษฎีการโก่งเดาะ
เบ้ืองตน้ 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 – 252   อุทกวิทยำ 3((3)-0-6) 
   Hydrology  
 วฏัจกัรของน ้ า การหมุนเวียนของอากาศ การเกิดฝนตก การซึม การไหลตามผิวดิน น ้ าท่า การ
ระเหยและการคายน ้ า การวดัน ้ าฝนและน ้ าล าธาร อุทกธรณีของน ้ าบาดาลและบ่อน ้ าบาดาล การวิเคราะห์เอก
ชลภาพ การค านวณปริมาณน ้ าฝนเพื่อใช้ในการออกแบบ การหลากของน ้ า ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ทางดา้นอุทกวิทยา เช่น ฝน น ้าท่า น ้าท่วม การเคล่ือนท่ีและการตกตะกอนในแม่น ้า และ อ่างเก็บน ้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 – 253 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล 1(0-3-0) 
  Fluid Mechanics Laboratory                         
 ความดนัและแรงดนัสถิต เสถียรภาพการลอยตวั การสังเกตการณ์ไหล การเกิดคอ้นน ้า และถงัเสิร์จ 
การไหลผ่านโอริฟิซ การไหลในท่อ ค่าเรยโ์นลด์นมัเบอร์ การสูญเสียพลงังานเน่ืองจากความฝืดในท่อ การ
วดัปริมาณการไหล ในรางน ้ าเปิด การไหลแบบเปล่ียนแปลงชา้ในรางเปิด การกระโดดของน ้ า การไหลผ่าน
ฝาย การไหลลอดประตูน ้า 
 Pressure and trust; stability of floating body; flow visualization; water hammer and surge tank; 
flow through orifice; pipe flow; reynoldsnumber; head loss in frictional pipe; flow measurement; open 
channel flow; gradually varied flow; hydraulic jump; flow over weirs; flow through 
 
223 – 001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์                                                  1((1)-0-2) 
  Benefit of mankinds 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
223-111 พื้นฐำนวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3((2)-3-4) 
 Principles of Environmental Engineering  
 สถานการณ์ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มด้านต่าง ๆ ความส าคญัของวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมต่อการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม จรรยาบรรณวิศวกรส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การศึกษาดูงานในโรงงาน 



 Environmental problem situation; importance of environmental engineering for environmental 
problem solution; environmental laws and regulations; environmental engineer ethics; factory tour  
 
223-112  เคมีส ำหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม                                           3((2)-3-4) 
 Chemistry for Environmental Engineering 
 ลกัษณะทางเคมีและกายภาพของน ้ า น ้ าเสีย ขยะ อากาศ และสารพิษ พื้นฐานเคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้ 
พารามิเตอร์ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม การใชเ้คร่ืองมือในการเก็บตวัอย่าง การวิเคราะห์ และการเก็บรักษาตวัอย่าง
น ้า การแปลงหน่วยทางวิศวกรรม สมดุลเคมี 
 Physical and chemical characteristics of water, wastewater, solid waste, air, and toxic materials; 
Introduction to organic chemistry; environmental parameter and analysis method; uses of tool for water 
sampling, analysis, and preservation; engineering conversion; chemical balance 
 
223-113 ชีววิทยำและจุลชีววิทยำส ำหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3((2)-3-4) 
 Biology and Microbiology for Environmental Engineering 
 เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ วิธีการเก็บตัวอย่างน ้ าและน ้ าเสีย การวิเคราะห์หาตัวแปรทาง
ชีววิทยาและจุลชีววิทยา การฆ่าเช้ือโรค การตรวจวดัจุลินทรีย์และส่ิงมีชีวิตเพื่อใช้เป็นดัชนีช้ีวดัการ
เปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การยอ่ยสลายสารอินทรียท์างชีววิทยา การจ าแนกจุลินทรียใ์นระบบบ าบดั
น ้าเสียแบบต่าง ๆ เช่น ระบบบ่อ ระบบตะกอนเร่งระบบหมกัไร้อากาศ เป็นตน้ 
 Cell and cell structure; water and wastewater sampling method; analysis of biology and 
microbiology parameters; disinfection method; 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 – 114 วิศวกรรมชลศำสตร์ส ำหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 Hydraulic Engineering for Environmental Engineering  
 สมบติัของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดันและแรงลอยตวั พลศาสตร์และจลนศาสตร์ของ
ของไหล สมการต่อเน่ือง สมการพลงังานและสมการเบอร์นูลลี สมการโมเมนตมัและแรงพลวตัในของไหล 
ลกัษณะของไหลสมมติและของไหลจริง การไหลเรียบและป่ันป่วน ความคลา้ยคลึงและการวิเคราะห์เชิงมิติ 
การไหลแบบไม่ยุบตัวในท่อ การไหลในรางเปิด การไหลแบบไม่คงตัว การวดัอตัราการไหล หลักการ
เบ้ืองตน้ของเคร่ืองจกัรกลของไหล   การประยกุตวิ์ชากลศาสตร์ของไหลกบังานทางวิศวกรรมชลศาสตร์ การ
ออกแบบระบบท่อ การไหลแบบไม่คงตวัในท่อ การกระแทกของน ้ าในท่อ การเลือกเคร่ืองสูบน ้ าและกงัหัน 
การออกแบบทางชลศาสตร์ของรางน ้าเปิด การวิเคราะห์ดว้ยแบบจ าลองชลศาสตร์ 



 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; 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;  hydraulic models 
 
223 – 211 กำรส ำรวจ 3((2)-3-4) 
 Surveying  
 ลกัษณะและหลกัการเบ้ืองตน้ของงานส ารวจ เคร่ืองมือส ารวจทัว่ไป กลอ้งระดบัและกลอ้งส ารวจธี
โอโดไลท ์ทฤษฎีการวดัและความคลาดเคล่ือนของการวดั การวดัระยะทางดว้ยโซ่และแถบวดัระยะ การวดั
มุมราบและมุมด่ิง การวดัระยะทางโดยใชส้เตเดียและซับเทนซ์บาร์ การท างานวงรอบ การท างานระดบั เส้น
ชั้นความสูง การรังวดัเพื่อท าแผนท่ีภูมิประเทศ การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตร  
 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 
 
223-221 ปฏิบัติกำรหน่วยส ำหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 Unit Operations for Environmental Engineering 
 พื้นฐาน และการประยุกต์ของหน่วยปฏิบติัการส าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มทางฟิสิกส์และทาง
เคมีในการปรับปรุงคุณภาพน ้ าและการบ าบดัน ้าเสีย สมดุลมวลสารและการถ่ายโอนมวลสาร การปรับเสถียร 
การดักดว้ยตะแกรง การสร้างและรวมตะกอน การตกตะกอน การลอยตะกอน การกรอง การแลกเปล่ียน
ประจุ การดูดติดผิว การเติมอากาศและการถ่ายเทมวล 
 Fundamentals and applications of environmental physical and chemical units operations in water 
and wastewater treatment; mass balance and mass transfer; equalization screening; coagulation and 
flocculation; sedimentation; flotation; filtration; ion-exchange; adsorption; aeration and mass transfer 
 
223 – 222  ชุดวิชำวิศวกรรมกำรประปำและสุขำภิบำล 6((4)-4-10) 
  Module : Water Supply and Sanitation Engineering  
 ความส าคัญของน ้ า แหล่งน ้ าดิบและระบบผลิตน ้ าประปา การคาดการณ์จ านวนประชากรและ
ปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ าในกิจกรรมต่าง ๆ และปริมาณน ้ าดิบเพื่อการผลิตน ้ าประปา การประเมินคุณภาพ
ของน ้ าผิวดินและน ้ าบาดาล มาตรฐานน ้ าดิบและน ้ าประปา เกณฑ์ในการเลือกกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ



น ้ า กระบวนการและการออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า (การสร้างและรวมตะกอน การตกตะกอน การ
กรอง  การก าจดัความกระดา้ง การก าจดัเหล็กและแมงกานีส การฆ่าเช้ือโรคด้วยคลอรีน ระบบสูบน ้ าและ
ระบบจ่ายน ้ าประปา) หลกัการการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสุขาภิบาล
อาคาร  การออกแบบระบบท่อประปาในอาคาร ท่อระบายน ้ าโสโครก ท่อรวบรวมและระบายน ้ า  ระบบ
ระบายอากาศ ระบบป้องกนัอคัคีภยั ระบบบ าบดัน ้าเสีย และการจดัการมูลฝอยในอาคาร โรคตึกเป็นพิษ 
 Importance of water; sources of raw water; water treatment plant system; estimation of 
population and water demand in different activities and raw water quantities; evaluation of surface and 
ground water quality; standards of raw water and water supply; criteria for selecting water supply system; 
water treatment process; water treatment plant design (coagulation and flocculation, sedimentation, 
filtration, softening, iron and manganese removal, chlorine disinfection, pumping system and distribution 
system), Fundamentals of building sanitation; laws and regulations; design of water supply distribution, 
sewage collection and drainages, vent pipes, fire protection system, wastewater treatment, and solid waste 
management for individual buildings; sick building syndrome 
 
223 – 231  ทฤษฎีและปฏิบัติกำรหน่วยกระบวนกำรทำงชีวภำพส ำหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  4((3)-3-6) 
 Biological Unit Processes for Environmental Engineering: Theory and Practice 
 หลกัการท างานพื้นฐานของกระบวนการทางชีวภาพในการบ าบดัน ้ าเสีย  วิศวกรรมถงัปฏิกิริยา 
จลนศาสตร์ของระบบทางชีวเคมี แบบจ าลองของถงัปฏิกิริยาทางชีวภาพ พารามิเตอร์ควบคุมส าหรับระบบ
บ าบัดทางชีวภาพท่ีจุลินทรีย์เจริญเติบโตแบบแขวนลอยและตรึงผิว การทดลองเก่ียวกับแบบจ าลอง
ปฏิบติัการหน่วย และกระบวนการหน่วยในงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม แบบจ าลองการตกตะกอน การกรอง 
การเติมอากาศ การซึมผ่าน การแลกเปล่ียนประจุ ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า ระบบบ าบดัน ้ าเสีย การทดลอง
และการวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ส าหรับใชใ้นการค านวณออกแบบงานดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 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; 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 – 232  ชุดวิชำวิศวกรรมกำรบ ำบัดน ้ำเสียและกำรออกแบบ 6((4)-4-10) 
  Module : Wastewater Engineering and Design  
 ลักษณะและคุณสมบัติของน ้ าเสีย แหล่งก าเนิดของมลพิษน ้ าจากชุมชนการเกษตรและ
อุตสาหกรรม กระบวนการผลิตและแหล่งก าเนิดของมลพิษน ้ าจากอุตสาหกรรม อตัราการไหลของน ้ าเสีย 
มาตรฐานคุณภาพน ้ าทิ้ง เกณฑ์ในการเลือกระบบบ าบดัน ้ าเสีย การออกแบบระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย การ



ออกแบบระบบสูบน ้ า หลกัการระบบบ าบดัน ้ าเสีย การออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียดา้นกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ การก าจดัตะกอน การควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย การลดมลพิษน ้ า เทคโนโลยีการบ าบดั การลดและ
ป้องกนัการเกิดมลพิษ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Characteristics and properties of wastewater; source of domestic, agricultural, and industrial 
water pollution; production processes of major industries and their wastewater characteristics; flow rate of 
wastewater; effluent standard; selection criteria of wastewater treatment system; design of collection and 
distribution of wastewater; design of pumping system; concept of wastewater treatment system; design of 
facilities for physical, chemical, and biological treatment of wastewater; sludge disposal; control of 
wastewater treatment; wastewater minimization; treatment technology; reduction and prevention of 
pollutant; laws and regulations 
 
223 – 311  กำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรม 3((3)-0-6) 
  Engineering Management 
 ระบบการบริหารงานทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิศวกรรม การบริหารมนุษยส์ัมพนัธ์ การเงินการ
บญัชี  การตลาด เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กฎหมาย การบริหารโครงการ  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  และ 
สถิติวิศวกรรม  
 Fundamental of business principle; organization management; organization structure; human 
relation; finance; marketing; engineering economy; commercial law, productivity; project management 
and engineering statistic 
 
223 – 341  กำรจัดกำรมูลฝอย 3((2)-3-4) 
  Solid Waste Management  
 ค าจ ากดัความของมูลฝอย แหล่งก าเนิดมูลฝอย ประเภทและคุณลกัษณะของมูลฝอย การจดัการและ
คดัแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวมมูลฝอย การขนถ่ายและขนส่งมูลฝอย เทคโนโลยีการบ าบดั
มูลฝอย ลักษณะทางธรณีวิทยา การก าจดัมูลฝอยและส่ิงตกค้าง ลักษณะทางธรณีวิทยา และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัมูลฝอย  การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่และการรีไซเคิล การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการ
ใช้ประโยชน์ของเสียองค์ประกอบของโปรแกรมลดของเสียท่ีประสบความส าเร็จ และวิธีการด าเนิน
โครงการลดของเสียท่ีประสบความส าเร็จ 
 Definition of solid waste, sources of solid waste; types and characteristics of solid waste; 
handling and separation of solid wastes at source; collection of solid waste; transfer and transport of solid 
waste; treatment technology of solid waste; geological characteristics; disposal of solid wastes and residual 
matter and solid waste regulations; waste recovery and recycling; economic analysis of waste utilization; 



elements of a successful waste minimization program; and How to conduct a successful waste 
minimization program 
 
223-342 ชุดวิชำกำรจัดกำรของเสียอนัตรำยและกำรฟ้ืนฟู 5((3)-4-8) 
 Module : Hazardous Waste Management and Site Remediation  
 ค าจ ากดัความของเสียอนัตราย สถานการณ์ปัจจุบนัและผลกระทบจากของเสียอนัตราย กฎหมาย
และขอ้บงัคบัเก่ียวกบัของเสียอนัตราย นโยบายของรัฐ ประเภทและคุณลกัษณะของเสียอนัตราย การจดัการ
และคดัแยกของเสียอนัตราย ณ แหล่งก าเนิด การเก็บรวบรวมของเสียอนัตราย การขนถ่ายและขนส่งของเสีย
อนัตราย วิธีการบ าบดัทางกายภาพและเคมี วิธีการบ าบดัทางชีวภาพ กระบวนการปรับเสถียรและการท าให้
คงสภาพ วิธีการบ าบดัโดยใช้ความร้อน การก าจดับนดิน กระบวนการฟ้ืนฟู ความเป็นพิษและการประเมิน
ความเส่ียง แผนฉุกเฉิน การเตรียมพร้อมและการป้องกนั และการควบคุมการเคล่ือนยา้ยขา้มแดนของของเสีย
อนัตราย การน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่และการรีไซเคิล การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการใชป้ระโยชน์
ของเสีย องคป์ระกอบของโปรแกรมลดของเสียอนัตรายท่ีประสบความส าเร็จ และวิธีการด าเนินโครงการลด
ของเสียอนัตรายท่ีประสบความส าเร็จ 
 Definition of hazardous waste; current situation and impacts from hazardous waste; laws and 
regulations of hazardous waste; government policy; type and characteristics of hazardous waste; handling 
and separation of hazardous wastes at source; collection of hazardous wastes; transfer and transport of 
hazardous wastes; physico and chemical treatment; biological treatment; stabilization and solidification; 
thermal treatment; land disposal; site remediation processes, toxicity and risk assessment; contingency 
plans, preparedness and prevention, site remediation process; Control of transboundary movement of 
hazardous waste and other wastes; waste recovery and recycling; economic analysis of waste utilization; 
Elements of a successful hazardous waste minimization program; and how to conduct a successful 
hazardous waste minimization program         
 
223 – 351 ชุดวิชำมลพษิทำงอำกำศและกำรควบคุม 6((4)-4-10) 
    Module : Air Pollution Control and Design  
 ความหมายและนิยามของมลพิษทางอากาศ ชนิดและแหล่งก าเนิดของมลสาร ทางอากาศ 
ผลกระทบต่อสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม อุตุนิยมวิทยาท่ีมีผลต่อการกระจายของมลสาร หลกัการในการ
ควบคุมฝุ่ นละอองและมลสารท่ีเป็นก๊าซ การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์มลสาร กฎหมายและ
มาตรฐานเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศ หลกัการและการออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศท่ีเป็นอนุภาคและ
ก๊าซ การออกแบบระบบระบายอากาศ การเดินระบบและการซ่อมบ ารุง 
 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; principles and design of air pollution 
control units for particulate and gases; ventilation system design; operation and maintenance  
  
223 – 352 มลพษิทำงเสียง กำรส่ันสะเทือนและกำรควบคุม 3((3)-0-6) 
  Noise and Vibration Control 
 หลกัการของคล่ืนเสียง เคร่ืองมืออุปกรณ์ วิธีการตรวจวดั ผลกระทบของเสียงรบกวนต่อสุขภาพ
อนามยัมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและมาตรการเก่ียวกบัมลพิษทางเสียง การใชว้สัดุป้องกนัและตวักั้น
เสียงรบกวน 
 Principles of sound waves; instrumentation; measurement; impact of noise on human health and 
environment; laws and regulations; use of acoustic materials and barriers         
 
223 – 361 เคร่ืองมือส ำหรับกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมและมำตรฐำนคุณภำพส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 Tool for Environmental Management and Quality Standard 
 หลกัการพื้นฐานของการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานและเกณฑค์ุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดชันี
คุณภาพส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม พลังงาน การจัดระบบองค์กรและ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งโครงสร้างและบทบาทของหน่วยงานนั้น ๆ การศึกษา
กรณีตวัอย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและแกปั้ญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 Fundamental concept of environmental quality management; environmental quality standard and 
criteria; 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 – 399 กำรฝึกงำน                                                                                                    ไม่น้อยกว่ำ 320 ช่ัวโมง 
 Practical Training                                                                             
 เง่ือนไข : ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 ขึ้นไป และได้เรียนผ่ำนรำยวิชำในหลักสูตรวิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อมมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 88 หน่วยกติ และผ่ำนรำยวิชำชีพไม่น้อยกว่ำ 50 หน่วยกติ  
 Condition : for third year students and above and must take at least 8 8  credits in the 
environmental engineering curriculum and pass core subject at least 50 credits 
 ฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม อยา่งนอ้ย 8 สัปดาห์หรือ 320 ชัว่โมง ภายใต้
ความดูแลของวิศวกรส่ิงแวดลอ้ม ท่ีมีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน งานท่ีเลือก
ฝึกจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน และตอ้งเขียนรายงานเสนอภาควิชาดว้ย 



 Minimum of 8  weeks 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 – 421  กำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 3((3)-0-6) 
  Water Resource Management 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับการบ าบัดน ้ าเสีย ผลกระทบของน ้ าเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมและ
ป้องกัน การเกิดน ้ าเสีย การวางแผนจดัการเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพน ้ าและแหล่งน ้ า แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณหาคุณภาพน ้ า การจดัรูปองค์การเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพน ้ าในประเทศ
ไทย 
 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 – 422 เทคโนโลยีเมมเบรนและกำรประยุกต์ใช้ 3((3)-0-6) 
  Membrane Technology and application 
 หลกัการของกระบวนการแยกด้วยเมมเบรน คุณลกัษณะและการเตรียมเมมเบรน ชนิดของเมม
เบรน สมบติัของเมมเบรน ระบบการปรับปรุงคุณภาพน ้ าและการผลิตน ้ าด่ืม การประยุกต์ใช้เมมเบรนใน
ระบบบ าบดั  
น ้ าเสียชุมชนและอุตสาหกรรม ขอ้ดีและขอ้จ ากดั การกรองดว้ยเมมเบรนแบบผสมผสาน การออกแบบและ
การควบคุม 
 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 – 432  ถังปฏิกรณ์ชีวภำพเมมเบรนเพ่ือกำรบ ำบัดน ้ำเสีย 3((3)-0-6) 
  Membrane Bioreactor for Wastewater Treatment 
 ถงัปฎิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน ค านิยาม ประเภทและรูปแบบเมมเบรน หลกัการพื้นฐานการแยกดว้ย
เมมเบรน ขอ้ดีขอ้ดอ้ยของระบบ การอุดตนัและการป้องกนั การออกแบบกระบวนการถงัปฎิกรณ์ชีวภาพเมม
เบรนแบบมีอากาศและไร้อากาศ การเดินระบบและควบคุมระบบ เทคโนโลยีแบบผสมผสาน แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการออกแบบและควบคุม การประยุกต์ใช้ส าหรับการบ าบัดน ้ าเสียชุมชนและ
อุตสาหกรรม กรณีศึกษา 



 Membrane bioreactor; definition; type and configurations; basic principle of membrane 
technology; advantage and limitation; membrane fouling and control; aerobic membrane and anaerobic 
membrane design operation and monitoring; hybrid membrane technology; mathematic modelling for 
design and operation; application for domestic wastewater and industrial wastewater treatment; case 
studies   
 
223 – 441  กำรออกแบบหลุมฝังกลบ 3((2)-3-4) 
  Landfill Design 
 บทบาทของหลุมฝังกลบในการจดัการกากของเสีย ชนิดของหลุมฝังกลบ หลกัทางวิศวกรรมของ
หลุมฝังกลบ องคป์ระกอบหลุมฝังกลบ การออกแบบ ลกัษณะน ้าชะและก๊าซ  การออกแบบระบบรวบรวมน ้ า
ชะและระบบรวบรวมก๊าซ   กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการและจดัการ การควบคุมหลุม
ฝังกลบและการจดัการ 
 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 – 461 วิศวกรรมอนำมัยส่ิงแวดล้อมและควำมปลอดภัย 3((3)-0-6) 
 Environmental Health and Safety Engineering 
 หลักการของวิศวกรรมอนามัยส่ิงแวดล้อม ชุมชน และสภาพแวดล้อมในการประกอบอาชีพ 
มาตรฐานและขอ้ก าหนดดา้นอนามยัส่ิงแวดลอ้ม การประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพอนามยั การประยุกตใ์ช้
หลักการทางวิศวกรรมในการป้องกันอนามัยส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และการตอบสนองต่อสภาวะ
ฉุกเฉินความส าคัญของวิศวกรรมความปลอดภัย นโยบายและระบบการจดัการเก่ียวกับความปลอดภัย 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับความปลอดภยั อันตรายและอุบัติเหตุในการท างาน ความถ่ีและความ รุนแรงของ
อุบติัเหตุ การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภยัในการป้องกนัและลดมลพิษทางดา้นเสียง 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 – 462 กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Environmental Impact Assessment 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้นหนักด้านองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์และคุณภาพชีวิต อธิบายและ
ยกตวัอยา่งความสัมพนัธ์ระหว่างงานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์และองคป์ระกอบส่ิงแวดลอ้ม มาตรการแกไ้ข
ผลกระทบ มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การเขียนรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วม
ของชุมชนและการประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 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 – 464 กฎหมำยส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
  Environmental Law 
 พระราชบญัญติัเก่ียวกบัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พระราชบญัญติัเก่ียวกบัการปล่อยสารมลพิษ 
แนวคิดเก่ียวกบัมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ขอ้ก าหนดส าหรับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 National environmental quality acts; poisonous substance acts; concept of environmental quality 
standards; requirements for preparing environmental impact assessment 
 
223 – 465 วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและพลงังำน 3((3)-0-6) 
  Environmental Engineering and Energy 
 แหล่งพลงังานและการใชป้ระโยชน์จากพลงังาน พลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีถูกใชผ้ลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มจากกระบวนการท าเหมืองแร่และผลิตเช้ือเพลิง มลพิษทางอากาศก๊าซเรือนกระจกและภาวะ
โลกร้อนจากการใชเ้ช้ือเพลิง เทคโนโลยีการอนุรักษพ์ลงังานและพลงังานทดแทนการควบคุมการใชพ้ลงังาน
น ้ าและผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้มและการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม พลงังานทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่
เช้ือเพลิงจากฟอสซิล เช่น พลงังานชีวมวล พลงังานแสงอาทิตย ์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 – 466 กำรประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3((2)-3-4) 
 Computer Applications for Environmental Engineering 
 แนะน าความส าคญัของคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์งานทางดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์ปัญหาในการออกแบบระบบประปา ระบบบดัน ้ า
เสีย การจดัการน ้า การจดัการและควบคุมมลพิษทางอากาศ และการจดัการมูลฝอยชุมชน 
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 – 467 กำรออกแบบทำงวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3((2)-3-4) 
 Environmental Engineering Design  
 การบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
ชุมชนท่ีย ัง่ยนื การท างานขา้มศาสตร์ การน าเสนอผลงานแบบมืออาชีพ 
 Integration of environmental engineering knowledge; design of environmental engineering 
systems for sustainable communities; multidisciplinary teamwork; professional presentations 
 
223 – 491  กำรศึกษำเพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงงำน 1(0-3-0) 
  Project Proposal Study 
 การสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั นโยบายและกฎหมายทาง
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อม การท างานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบการทดลองในห้องปฏิบติัการ การเขียนรายงานและน าเสนอขอ้เสนอเพื่อแกปั้ญหา
ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 Literature review on environmental engineering problems; policy and laws for solving 
environmental problems; teamworks for solving environmental problem in laboratory; laboratory 
experimental design; writing and presentation of environmental engineering proposal 
 
23 – 492 โครงงำนวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3(0-9-0) 
 Environmental Engineering Project 
 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มเพื่อแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม การท างานร่วมกัน เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม การสร้างแบบจ าลองระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมใน
หอ้งปฏิบติัการ การทดสอบและตรวจวดัประสิทธิภาพของระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์ผล
ประสิทธิภาพและน าเสนอดว้ยขอ้มูลตามหลกัสถิติ การเขียนรายงานและน าเสนอประสิทธิภาพของระบบ
ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 



 Design and modeling of environmental engineering systems for solving environmental problems 
in the laboratory; testing and measuring the effectiveness of environmental engineering systems; 
performance analysis and statistical data presentation; report writing and presentation of the efficiency of 
environmental engineering systems 
 
223 – 493 กำรเตรียมควำมพร้อมสู่สหกจิศึกษำ  1(0-3-0) 
  Co-operative Education Preparartion 
 การสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั นโยบายและกฏหมายทาง
ส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาส่ิงแวดล้อม การท างานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมจริง การออกแบบนวตักรรมเพื่อแกปั้ญหาในอุตสาหกรรมจริง การเขียนรายงาน
และน าเสนอขอ้เสนอเพื่อแกปั้ญหาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม บุคลิกภาพและการวางตวัในสถานท่ีท างาน 
 Literature review on environmental engineering problems; policy and laws for solving 
environmental problems; teamworks for solving environmental problem in industry;  innovation design for 
industrial environmental problems; writing and presentation of environmental engineering proposal; 
personality in the workplace 
 
223 – 494 สหกจิศึกษำ 6(0-40-0) 
  Co-operative Education 
 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มเพื่อแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม การท างานร่วมกัน เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม การสร้างระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มในอุตสาหกรรมจริง การ
ทดสอบและตรวจวดัประสิทธิภาพของระบบทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม การวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพและ
น าเสนอด้วยข้อมูลตามหลักสถิติ การเขียนรายงานและน าเสนอประสิทธิภาพของระบบทางวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 
 Design and construction of environmental engineering systems for solving environmental 
problems in industry; testing and measuring the efficiency of environmental engineering systems in 
industry; performance analysis and statistical data presentation; report writing and presentation of the 
efficiency of environmental engineering systems 
 
223 – 495  หัวข้อพเิศษวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 1 1-3(x-y-z) 
  Special Topics in Environmental Engineering I 
 
223 – 496  หัวข้อพเิศษวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 2 1-3(x-y-z) 
  Special Topics in Environmental Engineering II 



 รายวิชา 223-495 และ 223-496 จะเป็นรายวิชาท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั หรือเป็นพฒันาการใหม่ใน
ดา้นต่างๆ ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม โดยเน้ือหาของรายวิชาดงักล่าวท่ีจะเปิดสอนนั้น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะก่อน 
 Courses 223-495  and 223-496  deal with topics of current interest, or advanced topics, or new 
developments in various fields of environmental engineering 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำที่เปิดสอนโดยภำควิชำอ่ืน/ส่วนกลำง  
200 – 111 สู่โลกวิศวกรรม  2((2)-0-4) 
  Into Engineering World 
  พัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวิศวกรรม เทคนิคการวิเคราะห์และการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 
 Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 
 
200 – 112  คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
  Fundamental Mathematics for Engineer 
  คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชนัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงานวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงาน
วิศวกรรม  
  Mathematics in engineering; mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; 
derivatives of functions and applications in engineering; integration of functions and applications in 
engineering  
 
200 – 113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
  Fundamental Physics for Engineer 
  ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนท่ี งาน
และโมเมนต ์อนุภาคและวตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 
  Physics in engineering; units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work 
and moment; particles and rigid bodies; energy and momentum 
 



200 – 114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
  Fundamental Chemistry for Engineer 
  สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของของแขง็ ของเหลว และแก๊ส  
กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพนัธ์  ปฎิกิริยาเคมีและสมดดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ 
 Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, liquid and gas; gas law; law of 
mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; thermodynamics 
 
200 – 115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม  3((2)-2-5) 
  Basic Electrical Engineering 
  ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบ้ืองต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ก าลงัไฟฟ้าจริงและก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบกาลงั การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลงั 
การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบ้ืองตน้ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
  Electrostatics; magnetism; DC circuit analysis; voltage, current and power; basic electrical 
components; Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; 
power factor correction; single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to 
electric machinery; electric generators and motors; introduction to electrical instruments 
 
200 – 116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
  Basic Engineering Programming 
  หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปรค่าคงท่ีตวัด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ  การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยุกตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวิศวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing 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; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high level programming language; programming practices 



200 – 117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
  Basic Engineering Drawing 
  ความส าคญัของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวิธีใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออ
บลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดั การก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอ่ืนๆในแบบงานเขียนแบบวิศวกรรม  
  The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, isometric drawings, orthographic 
drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning and descriptions in engineering drawing 
 
237 – 111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
  Engineering Materials 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุ
วิศวกรรม ไดแ้ก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  วสัดุผสม วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ คอนกรีตและไม ้แผนภาพสมดุล
เฟสและการน าไปใชป้ระโยชน์ 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 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำในหมวดวิชำศึกษำท่ัวไป 
กลุ่มสำระศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ (จ ำนวน 4 หน่วยกติ) 
001 – 102  ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำท่ียั่งยืน 2((2)-0-4) 
  The King’s Philosophy and Sustainable Development 
  ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
การวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีระดบับุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับ
ทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ  
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable development; an 
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 
 
 



กลุ่มสำระควำมเป็นพลเมืองและชีวิตท่ีสันติ  (จ ำนวน 5 หน่วยกติ) 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศำสตร์ร่วมกบัคณะนิติศำสตร์  
895 – 001 พลเมืองท่ีดี       2((2)-0-4) 
  Good Citizens 
   บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสังคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้ังคมพหุวฒันธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society             
 
เป็นรำยวิชำที่รับผิดชอบโดยสถำบันสันติศึกษำ ท่ีจัดสอนให้ท้ัง 5 วิทยำเขต  
950 – 101  จิตวิวัฒน์  1((1)-0-2)  
  New Consciousness 
  การเกิดจิตปัจจุบันขณะมีสติ หรือความรู้สึกตัวอยู่กับกายในปัจจุบัน จิตสงบ เป็นกลางใน
ชีวิตประจ าวนั การประยุกต์ใช้สติในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆ การใช้สติใคร่ครวญดูความคิดและ
อารมณ์ เขา้ใจการเปล่ียนแปลงของอารมณ์ เขา้ใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นอย่างมี
ความสุขและแบ่งปัน  
 Creation of new consciousness or mindfulness, self – awareness in the present moment, peaceful 
and neutral mind in daily life; application of mindfulness in learning and doing all activities, use of 
mindfulness to see thoughts and emotions, understanding the changes of emotions; understanding one’s 
self and others with happiness and sharing 
  
950 – 102  ชีวิตท่ีดี  2((2)-0-4) 
  Happy and Peaceful Life  
 ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวิต การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลาย การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ทักษะการส่ือสารและการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรคใ์นสังคมพหุลกัษณ์  
 Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the difference and 
variousness; team work; live in peace; communication skills and creative solving the problems in multiple 
pattern society   
 
 
 
 



กลุ่มสำระกำรเป็นผู้ประกอบกำร (จ ำนวน  1 หน่วยกติ) 
เป็นรำยวิชำที่รับผิดชอบโดยมหำวิทยำลยั ท่ีจัดสอนให้ท้ัง 5 วิทยำเขต   
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship  
  การเป็นผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
  Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
กลุ่มสำระกำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทัล (จ ำนวน 4 หน่วยกติ) 
กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน  จ ำนวน 2 หน่วยกติ   ให้เลือกเรียนจำกสำระต่อไปนี ้
เปิดสอนโดยคณะวิทยำศำสตร์  
315 – 201  ชีวิตแห่งอนำคต   2((2)-0-4) 
  Life in the Future    
  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลงังาน
สะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ 
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information 
technology for living in the future; artificial intelligence 
 
เปิดสอนโดยคณะกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 
820 – 100  รักษ์โลก รักษ์เรำ   2((2)-0-4) 
  Save Earth Save Us 
  หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและยัง่ยนื  
  Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in 
the changing environment, science and technology, and society including environmental awareness raising 
with up-to-date edutainment for young generation 
  
 
 
 
 



เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศำสตร์  
200 – 103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
  Modern Life for Green Love     
   สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต มลพิษส่ิงแวดลอ้ม
ในปัจจุบนั สถานการณ์การใชน้ ้ าและผลกระทบจากชีวิตประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะ
มูลฝอย วิธีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ 
  Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in 
community; current situation of water usage and impact from daily life;  current situation of air pollution 
and solid waste; natural resources and pollution management 
 
เปิดสอนโดยวิทยำลยันำนำชำติ  วิทยำเขตหำดใหญ่  (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ) 
142 – 121 โลกแห่งอนำคต                                                                      2((2)-0-4) 
  The Future Earth 
 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละ
สังคมยุคใหม่ในศตวรรษท่ี 21 พลงังานใหม่ พลงัสีเขียว พลงังานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม 
ปัญหาโลก ปัญหาสังคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
 Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human lifeand modern 
society in 21st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment; global 
and social problems; drawbacks of the advancement 
 
เปิดสอนโดยคณะวิทยำกำรจัดกำร (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ) 
472 – 115 ฉันต้องรอด  2((2)-0-4) 
  Survival 101         
  เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ี
แตกต่างกัน เช่น ภยัธรรมชาติ แผ่นดินไหว น ้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกนัตนเอง
จากภยัใกลต้วั และน าเอาความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
   Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different situations 
such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-defensive to protect from 
crime; and apply the knowledge in daily life 
 
 
 
 



กำรรู้ดิจิทัล  จ ำนวน 2 หน่วยกติ   ให้เลือกเรียนจำกสำระต่อไปนี ้
เปิดสอนโดยคณะวิทยำศำสตร์ 
345 – 104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล  2((2)-0-4) 
                 Digital Technology Literacy   
  การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่างเขา้ใจและ
ปลอดภยั ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยุกตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวด์
คอมพิวต้ิง เพื่อการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; 
practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
เปิดสอนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
200 – 107 กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล 2((2)-0-4) 
  Internet of Thing for Digital life 
   แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ , แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม่ การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอย่างชาญฉลาด หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยุกต์ใช้งาน แนะน าโปรแกรม
ประยกุตท่ี์จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
  Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication 
technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program applications 
for 21st century skills 
 
เปิดสอนโดยวิทยำลยันำนำชำติ  วิทยำเขตหำดใหญ่  (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ)  
142 – 225  ปัจจัยท่ี 5 2((2)-0-4) 
                 The 5th need 
            ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยุคดิจิทลั กลุ่มช่วงอายุของคนในแต่ละยุคกับส่ือสังคม 
แอปพลิเคชนัส่ือสังคม ส่ือสังคมในยคุดิจิทลัเพื่อการศึกษาและเพื่อการศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และ
โทษของส่ือสังคม พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
             The importance and influence of social media in digital age; age groups of each generation and 
social media; social media applications; social media in digital age for education and educational 
entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime act and information privacy 
 
 
 
 



เปิดสอนโดยคณะวิทยำกำรจัดกำร (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ)  
472 – 113  ดำบสองคม  2((2)-0-4) 
 Black and White 
 ตระหนักและรู้เท่าทันส่ือสังคมในยุคดิจิตอล เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากส่ือดิจิติลเพื่อ
สร้างสรรคส์ังคม และรู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิตอล 
 Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using social 
media; understand the disadvantage from using social media 
 
กลุ่มสำระกำรคิดเชิงระบบ กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข (จ ำนวน 4 หน่วยกติ) 
กำรคิดเชิงระบบ จ ำนวน 2 หน่วยกติ   ให้เลือกเรียนจำกสำระต่อไปนี้ 
เปิดสอนโดยคณะวิทยำศำสตร์ 
315 – 202 กำรคิดกบักำรใช้เหตุผล     2((2)-0-4) 
                 Thinking and Reasoning 
  นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล 
การใหเ้หตุผล การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวตักรรม 
  The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 
  
เปิดสอนโดยคณะศิลปศำสตร์ 
895 – 011  กำรคิดเพ่ือสร้ำงสุข       2((2)-0-4) 
                Creative Thinking 
  ความคิดกับความสุข  รูปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข 
ความคิดเชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสัมพนัธ์ และการประยุกตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้น
การด าเนินชีวิตและการท างาน 
  Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive 
thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and 
working    
 
895-012 กำรคิดเชิงบวก      2((2)-0-4) 
            Positive Thinking 
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทกัษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของ
การมีชีวิต 
 Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 



เปิดสอนโดยวิทยำลยันำนำชำติ  วิทยำเขตหำดใหญ่  (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ) 
142 – 124  กำรแก้ปัญหำแบบสร้ำงสรรค์ 2((2)-0-4) 
  Creative Problem Solving    
  ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา 
อัลกอริทึม การคิดเพื่อการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและมุมมองต่าง ๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธ์กนั แหล่งท่ีมาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจ
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เทจ็จริง ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ  
 Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem solving 
steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with algorithm; critical 
thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, understanding the sources of 
information, evidences, facts, validity and reliability 
 

เปิดสอนโดยคณะวิทยำกำรจัดกำร (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ) 
472 – 114 กบนอกกะลำ       2((2)-0-4) 
                 Creative Thinking  
   ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด พฒันาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง 
แผนผงัความคิด การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
   Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  
  

กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข  จ ำนวน 2 หน่วยกติ   ให้เลือกเรียนจำกสำระต่อไปนี้ 
เปิดสอนโดยคณะวิทยำศำสตร์ 
322 – 100  ค ำนวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
                The Art of Computing       
  คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบ้ียค่ารายปี การ
รวบรวมและจดัการขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้และการน าเสนอ 
  Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection 
and management data; introduction to data analysis and presentation 
 

เปิดสอนโดยคณะศิลปศำสตร์  
895 – 010 กำรคิดกบัพฤติกรรมพยำกรณ์       2((2)-0-4) 
                 Thinking and Predictable Behavior 
  การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior prediction 



เปิดสอนโดยวิทยำลยันำนำชำติ  วิทยำเขตหำดใหญ่  (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ) 
142 – 129 คิดไปข้ำงหน้ำ 2((2)-0-4) 
  Organic Thinking 
   การคิดวิเคราะห์ การสันนิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยั การ
ค้นหาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
เช่ือมโยง  และการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ การเพิ่มมูลค่า   
   Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent 
thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical analysis; relating and 
creating things; value adding 
 
เปิดสอนโดยคณะวิทยำกำรจัดกำร (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ) 
472 – 118  เงินในกระเป๋ำ   2((2)-0-4) 
  Pocket Money 
 ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอย่างมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
  The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target 
effectively; calculation of saving for emergency case  
  
กลุ่มสำระภำษำและกำรส่ือสำร  (จ ำนวน 4 หน่วยกติ) 
เปิดสอนโดยคณะศิลปศำสตร์ (ส ำหรับหลกัสูตรปกติ)   
890 – 001  สรรสำระภำษำองักฤษ 2((2)-0-4) 
                 Essential English 
  โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพื้นฐาน
การฟัง พูด อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
  Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in 
listening, speaking, reading, and writing sentences and short messages 
 
890 – 002  ภำษำองักฤษในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
                 Everyday English 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาใกล้ตัวและไม่ซับซ้อน เพื่อจบัใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 



890 – 003  ภำษำองักฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
                 English on the Go  
  การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ท่ีเป็นปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและ
การตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีซบัซอ้นส าหรับการพูดและเขียนเพื่อส่ือสารในบริบทท่ีหลากหลาย 
  English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various context 
 
890 – 004  ภำษำองักฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
                 English in the Digital World 
  การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยุคดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระท่ีฟังและ
อ่านอยา่งมีวิจารณญาณ 
  Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 
reading texts through speaking and writing 
 
890 – 005  ภำษำองักฤษเชิงวิชำกำร 2((2)-0-4) 
                 English for Academic Success 
  การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การวิเคราะห์สารเชิงวิชาการ การพูดและการเขียน
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวิจารณญาณ 
  English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
  
เปิดสอนโดยวิทยำลยันำนำชำติ  (ส ำหรับหลกัสูตรนำนำชำติ)   
142 – 117 กำรเขียนข้ันเทพ 2((2)-0-4) 
                 Advanced Writing 
  เทคนิคการเขียนภาษาองักฤษขั้นสูง การเขียนความเรียงรูปแบบต่าง ๆ โดยใชข้อ้เท็จจริงและความ
คิดเห็นสนบัสนุน การอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูล การเขียนเชิงสร้างสรรค ์เทคนิคการเขียนงานให้น่าสนใจ 
การผสมผสานเทคนิคการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นงานเขียนความเรียง  
  Advanced writing techniques; different types of essays writing supported by facts and opinions; 
references and citation; creative writing; writing techniques to make your worr interesting; an integration 
of creative writing techniques in essays writing  
 
 



142 – 118 ภำษำองักฤษเชิงวิชำกำร ฟังและพูด         2((2)-0-4)  
                 Academic English: Listening and Speaking 
  การพฒันาทกัษะการส่ือสารทางดา้นการฟังและพูดผ่านบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ข่าว รายการ
โทรทศัน์ ภาพยนต์ การฟังสาระวิชาการ ประกาศแบบเป็นทางการหรือในสถานท่ีท างาน การพฒันาทกัษะ
การพูด เทคนิคการพูดในบริบทต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การตอบค าถาม การต่อบทสนทนา การ
พฒันาทกัษะจ าเป็นและเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบวดัระดบัความสามารถภาษาองักฤษ  
  A course focusing on communication skills; listening and speaking through daily life 
conversation, news, tv programs, movies; listening in academic contexts; announcements in formal 
settings or in workplace; speaking skills practice: speaking techniques for giving opinions, answering 
questions, making conversation; skills building for English proficiency test preparation  
 
142 – 119 ภำษำองักฤษเชิงวิชำกำรอ่ำนและเขียน       2((2)-0-4) 
                 Academic English: Reading and Writing 
 พื้นฐานการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวิชาการ การอ่านเพื่อความเขา้ใจ อ่านเพื่อเพิ่มพูน
วงศค์  าศพัท ์อ่านเพื่อจบัใจความส าคญัและการหาขอ้มูลรายละเอียด การอ่านตีความ การอ่านเพื่อน าขอ้มูลมา
ใช้ในงานเขียน การพัฒนาทักษะการเขียน โครงสร้างประโยค ระบบการเขียน การเขียนเน้ือหาอย่าง
สอดคลอ้ง การสรุปความ การถอดความ การถ่ายขอ้ความ การเตรียมความพร้อมส าหรับกาสอบวดัระดับ
ความสามารถภาษาองักฤษ 
 Fundamental English reading and writing for academic purpose; reading comprehension; reading 
for vocabulary building; identifying main ideas and specific information; reading between the lines; 
reading for writing; writing skills building: sentence structure, writing mechanics, writing with coherence, 
summarizing and paraphrasing; English proficiency test preparation   
 
142 – 215  กำรพูดในท่ีสำธำรณะ        2((2)-0-4) 
                 Public Speaking 
  เทคนิคการพูดในท่ีสาธารณะ การเตรียมการพูดโดยใชข้อ้มูลท่ีมีแหล่งขอ้มูลอา้งอิง มีขอ้เท็จจริง
สนบัสนุน การส่ือสารผา่นวจันะและอวจันะภาษา  
  Public speaking techniques; speech preparation based on information research with references 
and supporting facts; verbal and non-verbal communication 
 
 
 
 



กลุ่มสำระสุนทรียศำสตร์และกฬีำ (จ ำนวน 2 หน่วยกติ ) 
ให้เลือกเรียนจำกสำระต่อไปนี ้
เปิดสอนโดยคณะศิลปศำสตร์ 
895 – 020 ขิมไทย 1((1)-0-2) 
             Thai Khim 
  ขิมไทย องค์ประกอบของขิมไทย ปฏิบติัการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิม
ไทย 
  Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or 
moderate rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
 
895 – 021 ร้อง เล่น เต้นร ำ 1((1)-0-2) 
            Singing, Playing, Dancing 
  เพลงพื้นบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพื้นบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลง
เตน้ร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
  Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance, Kieo Khao Song, Ten, 
Kam, Ram Khieo Song, and Ngu Kin Hang Song 
 

895 – 022  จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
             Rhythm and Song 
  เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ 
กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน 
  Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic 
traditional Thai music 
 

895 – 023 กตีำร์  1((1)-0-2) 
             Guitar 
  กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ 
เพลงสมยันิยม 
  Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
 

 
 
 



895 – 024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
            Ukulele 
 อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
 
895 – 025 ฮำร์โมนิกำ  1((1)-0-2) 
                 Harmonica 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์
โมนิกา เพลงสมยันิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music 
 
895 – 026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
             Drama and Self-reflection 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์
และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the 
film and drama 
 
895 – 027  อรรถรสภำษำไทย 1((1)-0-2) 
             Appreciation in Thai Language 
  ลักษณะภาษาท่ีกระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายได้ตาม
วตัถุประสงค ์
  Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as 
intended 
 
895 – 028 กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์  1((1)-0-2) 
             Creative Drawing 
  วาดเส้นจากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเส้น 
  Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 
 
 



895 – 030  ว่ำยน ้ำ 1((1)-0-2) 
            Swimming 
  การเคล่ือนไหวกบัวา่ยน ้า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมวา่ยน ้าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
  Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 
895 – 031 เทนนิส 1((1)-0-2) 
            Tennis 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใช้เทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the 
health and social skills needed in everyday life 
 
895 – 032  บำสเกตบอล  1((1)-0-2) 
            Basketball 
  สมรรถภาพทางกาย ทักษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบ้ืองต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ท่ีดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวิต   
  Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
  
895 – 033 กรีฑำ 1((1)-0-2) 
  Track and Field 
  การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั 
  Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 

895 – 034 ลลีำศ 1((1)-0-2) 
            Social Dance  
  การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สังคมในชีวิตประจ าวนั    
  Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance activities 
for health promotion and social skills in daily life 



895 – 035 เปตอง      1((1)-0-2) 
             Petanque 
  การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสังคมท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to enhance 
the health and social skills needed in everyday life 
 

895 – 036 ค่ำยพกัแรม  1((1)-0-2) 
             Camping 
  ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของ
ค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม การน าไปใช้ 
  Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; 
camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills 
 

895 – 037  แบดมินตัน  1((1)-0-2) 
             Badminton 
  การเคล่ือนไหวกับแบดมินตัน  กิจกรรมแบดมินตนั การน ากิจกรรมแบดมินตันใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสังคมในชีวิตประจ าวนั 
 Body movements for badminton playing, badminton activities, application of badminton 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 

895 – 038  เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
             Table Tennis 
  กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
 

895 – 039  กำรออกก ำลงักำยเพ่ือสุขภำพ 1((1)-0-2) 
  Exercise for Health 
  ว ัตถุประสงค์ คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกาย สรีรวิทยาการออกก าลังกาย 
สมรรถภาพทางกาย หลกัเกณฑ์และรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย การ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; 
criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 



เปิดสอนโดยคณะวิทยำศำสตร์ 
340 – 162 สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 1((1)-0-2) 
            The Aesthetic in Photography 
  แสง สี และเงา การจัดองค์ประกอบภาพ สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย ์สุนทรียะในการถ่ายภาพเพื่อศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพื่อการส่ือสาร 
  Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography 
for communication 
 
เปิดสอนโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  วิทยำเขตหำดใหญ่ 
061 – 001  ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย    1((1)-0-2) 
              Aesthetics of Thai Dance             
   ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย    เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ 
      General knowledge about Thai dance; costumes for Thai dance; songs for Thai dance; basic Thai 
dance movements;  Thai dance performances 
 
เปิดสอนโดยคณะวิทยำกำรจัดกำร (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ)  
472 – 116 ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น       1((1)-0-2) 
             Local Arts and Fabric 
  เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยู่
ภายในทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรม เช่น การลงพื้นท่ีในทอ้งถ่ินเพื่อแลกเปล่ียนพูดคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
   Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local 
people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders  
 
472 – 117 สุขภำพดี ชีวีมีสุข  1((1)-0-2) 
              Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life 
   การมีสุขภาพดีและชีวิตมีความสุข การใชปั้จจยัเบ้ืองตน้ของการออกก าลงักายและคงไวซ่ึ้งความมี
สุขภาพดี ความส าคญัในการเสริมสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ความรู้สึก ความส าคญัของ
การกีฬาการออกก าลงักายสามารถพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ความส าคญัของการมีความสุข และ 
นิสัยการกินดีอยูดี่ 



  Living healthy and happy life; applying basic techniques regarding fitness and keeping healthy; 
the importance of physical, mental and emotional wellbeing; sports and fitness improve relationships 
among individuals; a necessity to overall happiness and healthy eating habits 
 
เปิดสอนโดยวิทยำลยันำนำชำติ  วิทยำเขตหำดใหญ่  (จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำองักฤษ) 
142 – 234  โลกสวย  1((1)-0-2)  
             Life is Beautiful 
  การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวิต บนพื้นฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีหลากหลาย พลงัของ
ทศันคติบวก การเรียนรู้และซึบซบัความสวยงามของชีวิตผา่นงานศิลปะ ผา่นธรรมชาติ ผ่านงานสุนทรียด์า้น
ต่าง ๆ พฒันาการดา้นอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่าง ๆ การหาแรงบนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  
  Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive attitude; 
feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic creations; getting to know 
yourself and others through expressive art; stress release and relaxation through different types of arts; 
searching for inspiration and spirit; peaceful co-existence 
 
142 – 135 พบัเพยีบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
  Paper Craft 
  การฝึกศิลปะประดิษฐ์ดว้ยกระดาษ การตดั การพบั การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ   
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper   
 
142 – 136 ป้ันดินให้เป็นดำว   1((1)-0-2) 
  Sculpture     
  การสร้างงานป้ันโดยใช้วสัดุต่าง ๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญ่ีปุ่ น เรียนรู้การใช้
วสัดุและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภัย การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการ
อภิปราย การพิจารณาพิเคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวิต ความรู้พื้นฐานดา้นงาน
ป้ันเพื่อต่อยอดต่อไป 
  Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; Learning how 
to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and Criticizing sculpture works 
through reading and discussion; Examining geometric, abstract and organic forms. Fundamentals of 
sculpture program 
 
 



142 – 137 ใคร ๆ กว็ำดได้ 1((1)-0-2) 
             Everyone Can Draw 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน การลงแสงเงา การ
วาดรูปร่างมนุษย ์  
  Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; human 
figures   
 
142 – 138  มนต์รักเสียงดนตรี       1((1)-0-2) 
  The Sound of Musics 
  การศึกษาประวติัศาสตร์ ลักษณะ องค์ประกอบ ผูป้ระพันธ์ แนวคิดเชิงดนตรี และการพัฒนา
ทกัษะการฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก  
  Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, musical 
elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music perception skills and 
representative musical compositions 
 

142 – 139 ท่องโลกศิลปะ 1(1-0-2) 
   Through The World of Art 
   ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
 

142 -  237 ดีไซน์เนอร์ชุดด ำ      1(1-0-2) 
  The Designers and Their Black Attires 
 วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกบัวิถีชีวิตประจ าวนั 
 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily basis 
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