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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1.ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :              หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ภาษาอังกฤษ :              Bachelor of Engineering in Environmental Engineering

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :            วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

ชื่อยอ :            วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :            Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)

ชื่อยอ :            B.Eng.(Environmental Engineering)

3.วิชาเอก   วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

วิชาเอก :              

4.จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปกติ ไมนอยกวา 145 หนวยกิต

5.รูปแบบของหลักสูตร 

   5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป

   5.2 ภาษาที่ใช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา

   5.3 การรับเขาศึกษา

-

   5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น

-

   5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา

-

6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 



   6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ โดยปรับปรุงจากหลักสูตร ป พ.ศ.

   6.2 เริ่มเปดสอน ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ปการศึกษาที่

   6.3 คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่

   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่

   6.5 ที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่

   6.6 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ไดอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่

  ** กรณีหลักสูตรในกำกับองคกรสภาวิชาชีพหรือองคกรอื่น โปรดระบุขอ 6.7 และ 6.8 **

   6.7 องคกรสภาวิชาชีพหรือองคกรอื่นรับรองหลักสูตร เมื่อวันที่

   6.8

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากองคกรสภาวิชาชีพหรือองคกร

อื่นแลว ครั้งที่ เมื่อวันที่

   6.9 ปดหลักสูตรนี้ ตั้งแตปการศึกษา - เปนตนไป

   ประเภทหลักสูตร :             หลักสูตรใหม

   สถานภาพเปดสอน :             ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560

7.ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มี่คุณภาพและมาตรฐาน

   หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา หลังจากเปดสอนเปนเวลา ป

8.อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา

9.ชื่อเลข ประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา/สาขาวิชา/สถาบัน

/ปที่สำเร็จการศึกษา

1 นางสาว กัลยกร ขวัญมา ผูชวยศาสตราจารย

2 นาย พนมชัย วีระยุทธศิลป ผูชวยศาสตราจารย

3 นาย อาวุธ ยิ้มแต ผูชวยศาสตราจารย

4 นาย ชัชวาล อัยยาธิติ อาจารย

1๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสร มหาวิทยาลัยขอนแกน

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

   11.1 สถานการณหรือการพัฒนาเศรษฐกิจ

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) การพัฒนาประเทศ ตามแนว

ทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติที่ผานมาทำใหประเทศมีการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ สงผลใหราย

ไดประชาชนสูงขึ้นปญหาความ ยากจนลดลง และ คุณภาพชีวิตประชาชนดี ขึ้น อยางไรก็ตามผลกระทบที่ตามมา

คือ การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและการเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว ประสบ ปญหาการจัดการขยะอยางถูก



สุขลักษณะ และการบริหารการจัดการน้ำที่เปนระบบ ตลอดจนปญหาเนื่องจากความผันผวนของการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิ อากาศสงผลใหกฎเกณฑและกฎระเบียบของ สังคมที่เกี่ยวกับการใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอมมีความเขมงวดมากขึ้น

   11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

จากภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 การพัฒนาประเทศที่สำคัญโดย

ยึด หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และสถาน

การณปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมการ เปลี่ยนแปลงเขาสูงสังคมผูสูงอายุมากขึ้น และ จำนวนประชากรวัยแรง

งานลดลง ปญหาความยากจนยังคงเปนปญหาที่สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับ ปญหาความขัดแยง

ในการใชประโยชน ทรัพยากรระหวางรัฐกับประชากร และระหวางประชนในกลุมตางๆ เนื่องจากการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติแบบรวม ศูนยขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ในขณะที่ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตาม การขยาย

ตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการ เปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยตอง

เผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกวาในอดีต

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน

    12.1 การพัฒนาหลักสูตร

 การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดยจะเนนให

นักศึกษามีสวนรวมในชั้นเรียนและ การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาการเรียน เพื่อให

บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรูพื้นฐานทาง ดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่ดีพรอมที่จะ นำไปใชงานโดยเพิ่มเติมเนื้อหา

ในสวนของกฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ใหทันสมัย

สอดคลอง กับสถานการณปจจุบัน นอกจากจะมุงเนนในทางทฤษฎีอันเปนเลิศแลว หลักสูตรปรับปรุงใหมนี้ยังมุง

เนนใหบัณฑิตที่ จบการศึกษามีความสามารถในทาง ปฏิบัติที่ดีและสามารถประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรมสิ่ง

แวดลอมในการแกไขปญหาตางๆ โดยผานทางระบบการ ศึกษาแบบฝกงาน และสหกิจศึกษา ซึ่งเปนการเขาทำ

งานในโรงงานอุตสาหกรรม เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมในอนาคตของบัณฑิต อยางมาก และ

ดวยความพรอมทั้งทาง ดานบุคลากรที่มีคุณภาพสูงทั้งทางดานวิชาการและประสบการณประกอบกับความพรอมทาง

ดานเครื่องมือที่ใชในการ ศึกษา จึงเปนหลักประกันไดวาบัณฑิต ที่จบการศึกษาจะเปนผูมีความรูความสามารถ

อยางแทจริงและเปนผูที่มีความใฝรูในการศึกษาในระดับสูงตอไป อีกจุด มุงหมายหนึ่งของหลักสูตรปรับปรุงนี้ คือ

การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อสงเสริมบุคลิกภาพของบัณฑิตที่จะจบการศึกษานอกจากวิชาการที่เปนเลิศแลว ผู

ปฏิบัติงานที่ดีควรจะมีคุณสมบัติในการ ทำงานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ซึ่งผลของกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นจะสงผล

ใหบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเปนผูมีบุคลิก ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทำงาน รวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ

มีความเปนผูนำและเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณ ของวิศวกร และมีระบบ

ประกัน คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพจากสภาวิศวกร และเพื่อเปนการสรางความพรอมตอการสื่อสาร

ในสังคม อาเซียน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมที่ปรับปรุงนี้ ไดสอดแทรกการ

พัฒนาทักษะดานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งการฟง พูด อาน และเขียน ใหกับบัณฑิต ผานกิจกรรมในวิชา

ตางๆ ของหลักสูตร อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาทักษะตางๆ เสริมหลักสูตร เพื่อใหบัณฑิตการ พัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง สำหรับหนวยงานดานการศึกษานั้นจำเปนตองคำนึงถึงเยาวชนที่เขาสูระบบการศึกษาที่ลดลง สงผลตอ



เงินงบประมาณ ที่ลดลง ทำใหหนวยงานจำเปนตอง ปรับตัว โดยใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด และตองเพิ่ม

ความสามารถของนักศึกษาใหเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองอยางตอ เนื่องตลอดชีพ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ความพรอมและ

สามารถแขงขันกับวิศวกรที่เดินทางเขามาในประเทศ และยังสามารถออกไปทำงานในกลุมประเทศ อาเซียนได

ดวยเชนกัน

   12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน

 การพัฒนาหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยซึ่งไดกำหนดไวคือ “มหาวิทยาลัยขอนแกน เปน

มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก (World Class Research University)” โดยหลักสูตรไดเนนการเปน

สถาบันการเรียนรูพลวัตรระดับแนวหนาในการผลิต บัณฑิต และพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐาน คุณภาพการอุดมศึกษา

และการสรางความเปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมซึ่งสอดคลองกับ พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย คือ การผลิต บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให

เปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐาน สากลที่มุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขม แข็ง

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

   13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น

   13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดใหนักศึกษาจากหลักสูตรอื่นเรียน

 -

   13.3 การบริหารจัดการ



หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1.ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

   1.1 ปรัชญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มุงผลิตบัณฑิตใหมี

ความรูความสามารถในดานวิศวกรรมเครื่องกล มีทักษะและ ประสบการณการเรียนรูและการฝกปฏิบัติ พรอม

สำหรับการทำงาน การแกปญหาและการ พัฒนาความรูในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล มีคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณตาม หลักวิชาชีพ เขาใจในสถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายและ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบันรวมถึงมี ความสามารถในการ

สื่อสารและเรียนรูตลอดชีวิต

   1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) มีวัตถุประสงค

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

สามารถ ประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอในระดับที่สูง ขึ้น 2. มี

ความรูพื้นฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 3. มีความสามารถในการใชความรู ทักษะทางวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร และ วิศวกรรมศาสตรในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 4. มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพทเทคนิค

ทางวิชาชีพ ในการติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 5. มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาว

หนาและ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 6. มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนำ มนุษยสัมพันธ และ

ทักษะในการทำงานเปนหมูคณะและเครือ ขาย สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 7. มีจิต

สาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง ภาค ภูมิใจในทองถิ่น สถาบัน

และประเทศชาติ 8. มีทัศนคติที่ดีตอการทำงานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 9. มีคุณธรรม จริยธรรม มี

วินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศ ชาติ ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต

และมีจรรยาบรรณ

   1.3 วัตถุประสงครายวิชา

   

2.แผนการปรับปรุง



แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสำเร็จ

• การพัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนการสอนที่เนนผู

เรียนเปนศูนยกลาง

มีจำนวนชั่วโมงหรือหัวขอการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

และแบบทดสอบความสามารถจริง

• การพัฒนานักศึกษา 1. สงเสริมใหนักศึกษามีความเปนผู

นำและผูรวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ

2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม

จรรยาบรรณ และจริยธรรม 3. สง

เสริมการเตรียมความพรอมใหนัก

ศึกษาสำหรับการสอบ ใบประกอบ

วิชาชีพ 4. สงเสริมการใชภาษา

อังกฤษ การวิเคราะหบทความ และ

การนำเสนอหนาชั้นเรียน 5. พัฒนา

นักศึกษาใหมีความพรอมในการปฏิบัติ

งานจริงกอนไปสหกิจศึกษา

1. จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมนัก

ศึกษาใหมีความเปนผูนำและผูรวม

งานที่ดีมีมนุษยสัมพันธ 2. จำนวนกิจ

กรรมที่สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม

จรรยาบรรณ และจริยธรรม 3.

จำนวนกิจกรรมที่สงเสริมใหนักศึกษา

มีความพรอมสำหรับการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ 4. มีจำนวนราย

วิชาสัมมนาทางวิศวกรรมเครื่องกล

เปนภาษาอังกฤษ

• การเปลี่ยนแปลงจุดเนนของหลัก

สูตร

เพิ่มทักษะในการทำงานของนักศึกษา 1. อัตราสวนการไดงานทำของผู

สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสูงขึ้น 2

. เงินเดือนเฉลี่ยของผูสำเร็จการ

ศึกษาสูงขึ้น

• การเพิ่มเนื้อหาใหมๆ ที่สำคัญ ทำการทบทวนเนื้อหารายวิชาในหลัก

สูตร

ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาในสวน

สาระใหมหรือเพิ่มเติมเนื้อหา

หมายเหตุ 

 



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินงาน และโครงสรางของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

   1.1 ระบบการจัดการศึกษา

   -   1.1 ระบบ ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การ

ศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 1 ขอ 6 (เอกสารแนบหมายเลข 4) หรือระเบียบ ที่จะปรับปรุงใหม

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียน

การสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ไมมี

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

   

   1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค

   

2. การดำเนินการหลักสูตร

   2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

   ภาคการศึกษาตน เดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ภาค

การศึกษาพิเศษ เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม (ถามี)

   2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา

   ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ 2555 หมวดที่ 2 ขอ 9 (

เอกสารแนบหมายเลข 4) หรือเปนไปตาม ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม

   2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา

   ปญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเปนการเรียนที่มีรูป แบบแตกตางไปจากเดิมที่คุนเคย มี

สังคมกวางขึ้น ตองดูแลตนเองมากขึ้น มี กิจกรรมทั้งการเรียนในหองและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาตอง

สามารถ จัดแบงเวลาใหเหมาะสม

   2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.4

   2.4.1. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมแนะนำการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในสถาบันฯ และการแบง

เวลา 2.4.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทำหนาที่ สอดสองดูแล ตักเตือนใหคำแนะ

นำแกนักศึกษา 2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและ การดูแลนักศึกษา เชน

วันแรกพบระหวางนักศึกษากับอาจารยวันพบผู ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จาก

อาจารยผูสอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถาจำเปน เปนตน

   2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 4 ป

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแตละภาคการศึกษา

2560 2561 2562 2563 2564

ชั้นปที่ 1 40 40 40 40 40

ชั้นปที่ 2 0 40 40 40 40



ชั้นปที่ 3 0 0 40 40 40

ชั้นปที่ 4 0 0 0 40 40

รวม 40 80 120 160 160

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา 0 0 0 40 40

   2.6 งบประมาณตามแผน

   

ประมาณการรายรับ

ปงบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564

คาธรรมเนียมการศึกษา 2 4 7 9 9

งบประมาณแผนดิน (ใชสอย ตอบแทน วัสดุ ครุภัณฑ) 1 1 1 1 1

รวมรายรับ 3826883 6298227 8773138 1125179511334385

 

ประมาณการรายจาย

ปงบประมาณ

2560 2561 2562 2563 2564

งบใชสอย 1 1 2 3 3

งบวัสดุ 861 1 1 2 2

งบครุภัณฑ 861 1 1 2 2

งบดำเนินงาน (พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา

ทุน ฯลฯ)

956 1 2 2 2

รวมรายจาย 3826884 6298227 8773138 1125179611334385

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร 394,500 บาท 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษา/ป 141164 บาท 

   2.7 ระบบการศึกษา

   2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเขามหาวิทยาลัย

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนน

ของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการ ศึกษาในระบบ (เอกสารแนบหมายเลข 5) และระเบียบมหาวิทยาลัย

ขอนแกน วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (เอกสารแนบ หมายเลข 6)

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน

   3.1 หลักสูตร

      3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร



หลักสูตรปกติ

    จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 145

    3.1.2 โครงสรางหลักสูตร จำนวนหนวยกิตเปนดังนี้

โครงสรางหลักสูตร หลักสูตรปกติ

    3.1.3 รายวิชา

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

      กลุมวิชาภาษา 12

      กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12

      กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6

   หมวดวิชาเฉพาะ 109

      กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34

      กลุมวิชาบังคับ 66 หรือ 69

          วิชาพื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 30

          วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 33 หรือ 36

          วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 0

      กลุมวิชาเลือก 6 หรือ 9

   หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9

    3.1.3.1 รหัสวิชา

    

    3.1.3.2 การคิดหนวยกิต

    

    3.1.3.3 รายวิชา ประกอบดวย

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

      กลุมวิชาภาษา 12

  000101   ภาษาอังกฤษ 1

English I

  3   (3-0-6)

000102   ภาษาอังกฤษ 2

English II

  3   (3-0-6)

000103   ภาษาอังกฤษ 3

English III

  3   (3-0-6)

000104   ภาษาอังกฤษ 4

English IV

  3   (3-0-6)

      กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12

  000145   ภาวะผูนำและการจัดการ   3   (3-0-6)



Leadership and Management

000156   พหุวัฒนธรรม

Multiculturalism

  3   (3-0-6)

EN001100   การพัฒนาทักษะการเรียนรู

Learning Skill Development

  3   (3-0-6)

EN003102   การเตรียมความพรอมในการทำงานและการพัฒนาตนเองอย

างตอเนื่อง

Work Preparation and Continuing Self-development

  3   (3-0-6)

000160   คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

Basic Computer and Information Technology

  3   (3-0-6)

      กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6

  000175   การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา

Creative Thinking and Problem Solving

  3   (3-0-6)

EN002101   การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ

Entrepreneurial Spirit Incubation

  3   (3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ 109

      กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34

  EN001200   สถิตยศาสตร

Statics

  3   (3-0-6)

EN001201   การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม

Engineering workshop practice

  1   (0-3-2)

EN001202   การเขียนแบบวิศวกรรม

Engineering Drawing

  3   (2-3-6)

EN001203   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

Computer Programming

  3   (3-0-6)

312105   เคมีทั่วไป

General Chemistry

  3   (3-0-6)

312106   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory

  1   (0-2-1)

314126   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 1

Calculus for Engineering I

  3   (3-0-6)

314127   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 2

Calculus for Engineering II

  3   (3-0-6)

314226   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 3   3   (3-0-6)



Calculus for Engineering III

314232   สมการเชิงอนุพันธสำหรับวิศวกรรมศาสตร

Differential Equations for Engineers

  3   (3-0-6)

325103   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1

General Physics Laboratory I

  1   (0-3-2)

325104   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2

General Physics Laboratory II

  1   (0-3-2)

325105   ฟสิกสมูลฐาน 1

Fundamentals of Physics I

  1   (0-3-2)

325106   ฟสิกสมูลฐาน 2

Fundamentals of Physics II

  3   (3-0-6)

      กลุมวิชาบังคับ 66 หรือ 69

          วิชาพื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 30

EN002204   วัสดุวิศวกรรม

Engineering Materials

  3   (3-0-6)

EN112300   กำลังวัสดุ 1

Strength of Materials I

  3   (3-0-6)

EN112600   กลศาสตรของไหล

Fluid Mechanics

  3   (3-0-6)

EN112601   ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล

Fluid Mechanics Laboratory

  1   (0-3-2)

EN413400   เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

Engineering Economics

  3   (3-0-6)

EN414106   การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม

Design of Engineering Experiments

  3   (3-0-6)

EN612001   เคมีสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Chemistry for Environmental Engineers

  3   (3-0-6)

EN612002   ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Chemistry Laboratory for Environmental Engineers

  1   (0-3-2)

EN612003   ชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Biology for Environmental Engineers

  3   (3-0-6)

EN612004   ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Biology Laboratory for Environmental Engineers

  1   (0-3-2)

EN612005   หนวยปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม   3   (3-0-6)



Environmental Unit Operations

EN613006   หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม

Environmental Unit Processes

  3   (3-0-6)

          วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 33 หรือ 36

EN112400   การสำรวจ

Surveying

  3   (3-0-6)

EN112401   ปฏิบัติการสำรวจ

Surveying Laboratory

  1   (0-3-2)

EN613101   วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ

Water Supply Engineering and Design

  4   (3-3-7)

EN613301   การจัดการขยะและเทคโนโลยี

Solid Waste Management and Technology

  4   (3-3-7)

EN613401   วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

Environmental Health and Safety Engineering

  3   (3-0-6)

EN614102   วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ

Wastewater Engineering and Design

  4   (3-3-7)

EN614201   การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ

Air Pollution Control and Design

  4   (3-3-7)

EN614402   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

Environmental Impact Assessment

  3   (3-0-6)

EN614501   การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ

Building Sanitation and Design

  4   (3-3-7)

EN614502   การจัดการของเสียอันตราย

Hazardous Waste Management

  3   (3-0-6)

EN614998   การเตรียมโครงการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Environmental Engineering Pre-project

  1   (0-3-2)

EN614999   โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Environmental Engineering Project

  2   (0-6-3)

          วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 0

EN613796   การฝกงาน

Practical Training

  1   (0-3-1)

EN614785   สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Cooperative Education in Environmental Engineering

  6   (0-6-6)

      กลุมวิชาเลือก 6 หรือ 9



  EN613403   การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม

Industrial Pollution Prevention

  3   (3-0-6)

EN613404   ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ

Environmental Systems and Management

  3   (3-0-6)

EN614103   การจัดการคุณภาพน้ำ

Water Quality Management

  3   (3-0-6)

EN614104   เทคโนโลยีน้ำเสียขั้นสูง

Advanced Wastewater Technology

  3   (3-0-6)

EN614105   มลพิษน้ำจากอุตสาหกรรมและการควบคุม

Industrial Water Pollution and Control

  3   (3-0-6)

EN614202   การจัดการคุณภาพอากาศ

Air Quality Management

  3   (3-0-6)

EN614203   การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น

Noise Pollution and Vibration Control

  3   (3-0-6)

EN614503   การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Computer Application in Environmental Engineering

  3   (3-0-6)

EN614504   สิ่งแวดลอมและพลังงาน

Environment and Energy

  3   (3-0-6)

EN614505   เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Biotechnology for Environmental Engineers

  3   (3-0-6)

EN614506   กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Production Process of Industries for Environmental

Engineering

  3   (3-0-6)

EN614774   หัวขอพิเศษทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Special Topics in Environmental Engineering

  3   (3-0-6)

EN112200   ธรณีวิทยาวิศวกรรม

Engineering Geology

  3   (3-0-6)

EN112302   ทฤษฎีโครงสราง

Structural Theory

  3   (3-0-6)

EN113201   ปฐพีกลศาสตร

Soil Mechanics

  3   (3-0-6)

EN113202   ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร

Soil Mechanics Laboratory

  1   (0-3-2)



EN113304   การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

Reinforced Concrete Design & Practice

  4   (3-3-8)

EN113320   วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ

Civil Engineering Materials and Testing

  3   (3-0-6)

EN113321   ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา

Civil Engineering Materials Laboratory

  1   (0-3-2)

EN113602   อุทกวิทยา

Hydrology

  3   (3-0-6)

EN113604   วิศวกรรมน้ำใตดิน

Groundwater Engineering

  3   (3-0-6)

EN114101   การบริหารงานกอสราง

Construction Management

  3   (3-0-6)

EN114207   โครงสรางดิน

Earth Structures

  3   (3-0-6)

EN211001   หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา

Fundamentals of Electrical Engineering

  3   (3-0-6)

EN412500   กระบวนการผลิต

Manufacturing Processes

  3   (3-0-6)

EN512300   อุณหพลศาสตร 1

Thermodynamics I

  3   (3-0-6)

EN512301   อุณหพลศาสตร 2

Thermodynamics II

  3   (3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี 6-9

      3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ปที่ 1 ภาคภาคการศึกษาที่ 1

000101   ภาษาอังกฤษ 1

English I

  3   (3-0-6)

000175   การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา

Creative Thinking and Problem Solving

  3   (3-0-6)

EN001100   การพัฒนาทักษะการเรียนรู

Learning Skill Development

  3   (3-0-6)

EN001201   การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม

Engineering workshop practice

  1   (0-3-2)

EN001203   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร   3   (3-0-6)



Computer Programming

314126   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 1

Calculus for Engineering I

  3   (3-0-6)

325103   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1

General Physics Laboratory I

  1   (0-3-2)

325105   ฟสิกสมูลฐาน 1

Fundamentals of Physics I

  1   (0-3-2)

ปที่ 1 ภาคภาคการศึกษาที่ 2

000102   ภาษาอังกฤษ 2

English II

  3   (3-0-6)

EN001200   สถิตยศาสตร

Statics

  3   (3-0-6)

EN001202   การเขียนแบบวิศวกรรม

Engineering Drawing

  3   (2-3-6)

312105   เคมีทั่วไป

General Chemistry

  3   (3-0-6)

312106   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory

  1   (0-2-1)

314127   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 2

Calculus for Engineering II

  3   (3-0-6)

325104   ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2

General Physics Laboratory II

  1   (0-3-2)

325106   ฟสิกสมูลฐาน 2

Fundamentals of Physics II

  3   (3-0-6)

ปที่ 2 ภาคภาคการศึกษาที่ 1

000103   ภาษาอังกฤษ 3

English III

  3   (3-0-6)

000156   พหุวัฒนธรรม

Multiculturalism

  3   (3-0-6)

EN002204   วัสดุวิศวกรรม

Engineering Materials

  3   (3-0-6)

EN112600   กลศาสตรของไหล

Fluid Mechanics

  3   (3-0-6)

EN112601   ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล   1   (0-3-2)



Fluid Mechanics Laboratory

EN612001   เคมีสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Chemistry for Environmental Engineers

  3   (3-0-6)

EN612002   ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Chemistry Laboratory for Environmental Engineers

  1   (0-3-2)

314226   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 3

Calculus for Engineering III

  3   (3-0-6)

ปที่ 2 ภาคภาคการศึกษาที่ 2

000104   ภาษาอังกฤษ 4

English IV

  3   (3-0-6)

000145   ภาวะผูนำและการจัดการ

Leadership and Management

  3   (3-0-6)

EN112300   กำลังวัสดุ 1

Strength of Materials I

  3   (3-0-6)

EN612003   ชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Biology for Environmental Engineers

  3   (3-0-6)

EN612004   ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Biology Laboratory for Environmental Engineers

  1   (0-3-2)

EN612005   หนวยปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม

Environmental Unit Operations

  3   (3-0-6)

314232   สมการเชิงอนุพันธสำหรับวิศวกรรมศาสตร

Differential Equations for Engineers

  3   (3-0-6)

ปที่ 3 ภาคภาคการศึกษาที่ 1(สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน)

EN002101   การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ

Entrepreneurial Spirit Incubation

  3   (3-0-6)

EN112400   การสำรวจ

Surveying

  3   (3-0-6)

EN112401   ปฏิบัติการสำรวจ

Surveying Laboratory

  1   (0-3-2)

EN613006   หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม

Environmental Unit Processes

  3   (3-0-6)

EN613401   วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

Environmental Health and Safety Engineering

  3   (3-0-6)

xxxxxx   เลือกเสรี   3   (3-0-6)



Free Elective course

ปที่ 3 ภาคภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)

EN002101   การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ

Entrepreneurial Spirit Incubation

  3   (3-0-6)

EN112400   การสำรวจ

Surveying

  3   (3-0-6)

EN112401   ปฏิบัติการสำรวจ

Surveying Laboratory

  1   (0-3-2)

EN613006   หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม

Environmental Unit Processes

  3   (3-0-6)

EN613401   วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

Environmental Health and Safety Engineering

  3   (3-0-6)

xxxxxx   วิชาเลือกเสรี

Free Electives

  6   (0-0-0)

ปที่ 3 ภาคภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน)

EN003102   การเตรียมความพรอมในการทำงานและการพัฒนาตนเองอย

างตอเนื่อง

Work Preparation and Continuing Self-development

  3   (3-0-6)

EN413400   เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

Engineering Economics

  3   (3-0-6)

EN414106   การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม

Design of Engineering Experiments

  3   (3-0-6)

EN613101   วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ

Water Supply Engineering and Design

  4   (3-3-7)

EN613301   การจัดการขยะและเทคโนโลยี

Solid Waste Management and Technology

  4   (3-3-7)

ปที่ 3 ภาคภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)

EN003102   การเตรียมความพรอมในการทำงานและการพัฒนาตนเองอย

างตอเนื่อง

Work Preparation and Continuing Self-development

  3   (3-0-6)

EN413400   เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

Engineering Economics

  3   (3-0-6)

EN414106   การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม

Design of Engineering Experiments

  3   (3-0-6)



EN613101   วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ

Water Supply Engineering and Design

  4   (3-3-7)

EN613301   การจัดการขยะและเทคโนโลยี

Solid Waste Management and Technology

  4   (3-3-7)

EN614502   การจัดการของเสียอันตราย

Hazardous Waste Management

  3   (3-0-6)

ปที่ 3 ภาคภาคการศึกษาพิเศษ (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน)

EN613796   การฝกงาน

Practical Training

  1   (0-3-1)

ปที่ 4 ภาคภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน)

EN614102   วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ

Wastewater Engineering and Design

  4   (3-3-7)

EN614201   การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ

Air Pollution Control and Design

  4   (3-3-7)

EN614402   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

Environmental Impact Assessment

  3   (3-0-6)

EN614501   การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ

Building Sanitation and Design

  4   (3-3-7)

xxxxxx   วิชาเลือก

Electives Course

  3   (0-0-0)

EN614998   การเตรียมโครงการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Environmental Engineering Pre-project

  1   (0-3-2)

ปที่ 4 ภาคภาคการศึกษาที่ 1 (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)

EN614102   วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ

Wastewater Engineering and Design

  4   (3-3-7)

EN614201   การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ

Air Pollution Control and Design

  4   (3-3-7)

EN614402   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

Environmental Impact Assessment

  3   (3-0-6)

EN614501   การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ

Building Sanitation and Design

  4   (3-3-7)

xxxxxx   วิชาเลือก

Electives Course

  6   (0-0-0)

ปที่ 4 ภาคภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝกงาน)



EN614502   การจัดการของเสียอันตราย

Hazardous Waste Management

  3   (3-0-6)

EN614999   โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Environmental Engineering Project

  2   (0-6-3)

xxxxxx   วิชาเลือก

Electives Course

  6   (0-0-0)

xxxxxx   วิชาเลือกเสรี

Free Electives

  3   (0-0-0)

ปที่ 4 ภาคภาคการศึกษาที่ 2 (สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)

195495   สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเครื่องกล

Cooperative Education in Mechanical Engineering

  6   (0-0-0)

    3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

000101 ภาษาอังกฤษ 1

English I

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง

เพื่อสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจำวันและใน การเรียน

อังกฤษ : Development of reading, writing, speaking and listening

skills for use In every-day life and learning

3   (3-0-6)

000102 ภาษาอังกฤษ 2

English II

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง

เพื่อสามารถสื่อสารไดในชีวิตประจำวันและใน

การเรียนในระดับที่สูงขึ้นจากที่เรียนในวิชา 000 101

อังกฤษ : Development of reading, writing, speaking, and listening

skills for use in every-day life and learning at a higher level than

the course 000 101

3   (3-0-6)



000103 ภาษาอังกฤษ 3

English III

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นำเสนอ อภิปราย

ไดในชีวิตประจำวันการเรียน และอาชีพ

อังกฤษ : Development of reading, writing, speaking,

listening,presenting, and Discussing in every-day life, learning and

occupation

3   (3-0-6)

000104 ภาษาอังกฤษ 4

English IV

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นำเสนอ อภิปราย

ไดในชีวิตประจำวันการเรียน และอาชีพ

อังกฤษ : Development of reading, writing, speaking,

listening,presenting, and discussing in every-day life, and

occupation at a higher level than the course 000 103

3   (3-0-6)

000145 ภาวะผูนำและการจัดการ

Leadership and Management

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนำ บุคลิกภาพ

ลักษณะและบทบาทผูนำ การสรางทีมงานและการทำงานเปนทีม

หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การ

จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การจัดการเชิงกลยุทธ

แนวทางการพัฒนาภาวะผูนำและการจัดการ

อังกฤษ : Concepts and theories of leadership, personalities,

3   (3-0-6)



characteristics and roles of leadership, team building and team

working, principle and theories of management, self

management, crisis management, change management, conflict

management, strategic management, development of leadership

and management.

000156 พหุวัฒนธรรม

Multiculturalism

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตก

วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับผลกระทบทาง

วัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต

อังกฤษ : Culture and cultural diversity, western culture, eastern

culture, ASEAN culture, Thai culture and Isan culture; social

changes and globalization and their impact on culture and

culture in way of life.

3   (3-0-6)

EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู

Learning Skill Development

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ลักษณะพื้นฐานของการทำงาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน รู

ระบบการจัดการคุณภาพในองคกร หลักการความปลอดภัย

ทักษะการตั้งคำถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไคเซนใน

การศึกษา ทักษะการทำงานเปนทีม เทคนิคการนำเสนอผลงาน

ทักษะการแกไขปญหา

อังกฤษ : Basic description of work, 21st century learning skills, self-

paced learning skill, application of computer for learning, quality

management system in organization, principles of safety, inquiry

3   (3-0-6)



skill, noting skill, creative thinking skill, Kaizen in education, team

work skill, presentation technique, problem solving skill

EN003102 การเตรียมความพรอมในการทำงานและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

Work Preparation and Continuing Self-development

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสำหรับการพัฒนาประเทศ

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ

การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การสรางแรงจูงใจ

การคิดเชิงวิพากษและการคิด เชิงสรางสรรค

การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม

การเขียนประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียนรายงาน และการนำเสนอ

การพัฒนาบุคลิกภาพสูความเปนผูนำ

อังกฤษ : Human resource development for country development,

code of ethics and conduct, organization and management,

change management for sustainable development, continuous

improvement, occupational health and safety, creating

motivation, critical and creative thinking, innovation

development, modern information and communication

technology, writing of curriculum vitae and application letter,

report writing and presentation, personality development for

leadership

3   (3-0-6)

000160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

Basic Computer and Information Technology

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การใชคอมพิวเตอร เบื้องตนและการจัดการแฟมขอมูล

สารสนเทศและการสื่อสาร การประมวลผลคำ ตาราง คำนวณ

3   (3-0-6)



การนำเสนอผลงาน ฐานขอมูล

อังกฤษ : Basic concepts of computer and information technology,

using the computer and managing files, information and

communications, word processing, spreadsheets, presentations,

databases

000175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา

Creative Thinking and Problem Solving

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค

การแสวงหาขอมูลและความรู การใหเหตุผล การตัดสินใจ

เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรค การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตร

และสังคมศาสตรสำหรับการแกปญหา

อังกฤษ : Principle, concept and process of creative thinking,

information and knowledge seeking, reasoning, thinking and

decision making, develop and techniques of creative thinking,

application of mathematic scientific and social thinking for

problem solving.

3   (3-0-6)

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ

Entrepreneurial Spirit Incubation

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ

การประเมินศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการที่ดี หลักการพัฒนาสรางเสริมค

านิยมที่ดีในการทำงานและการเปนผูประกอบการที่ดี

หลักการสรางแรงจูงใจภายในและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักกา

รเสริมสรางทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลักมนุษยสัมพันธและการทำงานเปนทีม การสรางเสริมภาวะผูนำ

หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการทำงาน

3   (3-0-6)



หลักในการประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม

การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม

การสรางแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ

และเคล็ดลับสูความสำเร็จของผูประกอบการ

องคความรูในการประกอบธุรกิจเบื้องตนและหลักการใหบริการที่เปนเลิศ

องคความรูเบื้องตนในการเขียนแผนธุรกิจการวางแผนกลยุทธธุรกิจ

การวางแผนดานการตลาด

การฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน

อังกฤษ : Process of entrepreneurial spirit incubation, evaluation of

one’s own potential, characteristics and spirit of good

entrepreneurs, principles for the development and enhancement

of good value in working and being good entrepreneurs, internal

self-motivation and self-confidence, principle for reinforcing

attitudes and positive thinking to improve work performance,

principles of human relation and teamwork, enhancement of

leadership, Buddhism related to work, ethics and morals of

entrepreneurs, corporate social responsibility (CSR), development

of creative and innovation skills, creation of new business ideas

and opportunities and tips for entrepreneurial success, basic

knowledge in business operations and principles of service

excellence, basics in business plan writing, business strategy plan,

marketing plan, practice work for developing entrepreneurial skills

EN001200 สถิตยศาสตร

Statics

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ระบบแรง แรงลัพธ แรงในสภาวะสภาวะสมดุล แรงเสียดทาน

เสถียรภาพของโครงสราง จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต หลักการงานสมมติ และ

พลศาสตรเบื้องตน

อังกฤษ : Force systems, resultant, equilibrium, friction, stability of

structure, centroid, principle of virtual work and introduction to

dynamics

3   (3-0-6)



EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม

Engineering workshop practice

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติการในโรงงาน

หลักการพื้นฐานและปฏิบัติการใชเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดตางๆ

การดำเนินงานการตัด เฉือนดวยมือและอัตโนมัติ การเชื่อมไฟฟา

การเชื่อมแกส การปรับแตง

การดำเนินงานทางไฟฟาพื้นฐานและระบบไฟฟาโรงงานขั้นแนะนำ

อังกฤษ : Safety in workshop practice, basic principles and practice

of various tools and machines, manual and automatic machining

operation, arc welding, gas welding, bench work, basic electrical

operation and introduction to electrical system in industry

1   (0-3-2)

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม

Engineering Drawing

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย

การใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง

ภาพชวยและ แผนคลี่

แบบรายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบขั้นพื้นฐาน

อังกฤษ : Standard lettering, freehand sketches, orthographic

projection, orthographic drawing, dimensioning and tolerancing,

sections, pictorial drawing, auxiliary view and development, detail

and assembly drawing, basic computer-aided drawing

3   (2-3-6)

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

Computer Programming

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

3   (3-0-6)



- 198110

ไทย : แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร

ระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของซอฟตแวร

และ ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร

แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ

การประมวลผล ขอมูลคอมพิวเตอร

การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรมการออกแบบจากบนลงลาง

ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษา ระดับสูงที่เปนปจจุบัน

หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลหลักมูล

การนำเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลำดับ

และสายอักขระและแฟมขอมูล การฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

อังกฤษ : Computer concepts : evolution of computer, computer

system concepts, hardware components, software components

and hardware and software interaction, electronic data processing

concepts : data into information transforming, computer data

processes, program design and development methodology : top-

down design approach, program flowchart, current high level

language programming : high level language programming

fundamental, fundamental data types, data input and output,

control structures, functions, arrays and strings and files,

programming practices

312105 เคมีทั่วไป

General Chemistry

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง

ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถายโอน อิเล็กตรอน

จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร มลพิษและสารมลพิษ

อังกฤษ : Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, gas,

solid, liquid and solution, chemical thermodynamics, electron

3   (3-0-6)



transferring system, chemical kinetics, chemical and ionic

equilibria, periodic table and representative elements, transition

metals, nuclear chemistry, pollution and pollutant.

312106 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General Chemistry Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

- 312105

- 312107

- 312108

ไทย : ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา 312 105 (เคมีทั่วไป) หรือ 312 107

(เคมีพื้นฐาน) หรือ 312 108 (เคมีหลักมูล) ไดแก

เทคนิคพื้นฐานสำหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณสัมพันธ

การหาสูตรโมเลกุลของเกลือ ไฮเดรต

การประยุกตใชกฎของแกสเพื่อหาน้ำหนักโมเลกุล

โครงสรางภายในของของแข็ง การหาน้ำหนักโมเลกุลของสารที่ไม

ระเหยและไมแตกตัวในตัวทำละลายโดยวิธีหาจุดเยือกแข็ง อุณหเคมี

เซลลกัลวานิก

การหาอันดับของปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเพอรอกไซด

การไทเทรตกรด/ เบส และการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน

การวิเคราะหเชิงคุณภาพสำหรับแอนไอออน

และการวิเคราะหเชิงคุณภาพสำหรับแคตไอออน

อังกฤษ : The laboratory experiments related to contents in

312105, 312107, 312108, Basic technique for chemistry

laboratory, chemical stoichiometry, determination of chemical

formula of hydrate salt, application of gas theory for molecular

weight determination, internal structure of solid, determination of

molecular weight of non-volatile and nondissociated compound

in solvent by freezing point technique, chemical

thermodynamics, galvanic cell, determination of reaction order of

hydrogen peroxide decomposition reaction, acid-base titration,

preparation of standard base solution, analitative analysis for

1   (0-2-1)



anions, analitative analysis for captions

314126 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 1

Calculus for Engineering I

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : พีชคณิตเวกเตอรสำหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิตเวก

เตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เราขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอ

เนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปร

เดียวและการประยุกตพิกัดเชิงขั้ว จำนวนเชิงซอน อุปนัยเชิง

คณิตศาสตรปริพันธขั้นแนะนำ การหาปริพันธเชิงตัวเลข

อังกฤษ : Matrix algebra for solving system equations, vector

algebra in 2-D and 3-D, analytic geometry, limits and continuity of

valued functions of one variable, derivatives and their

applications, polar coordinates, complex number, math

induction, introduction to integral, numerical integration

3   (3-0-6)

314127 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 2

Calculus for Engineering II

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของ

ฟงกชันหลายตัวแปรเดียว อนุพันธยอย ลำดับและอนุกรมอนันต

ของจำนวนจริง อนุกรมกำลัง

อังกฤษ : Techniques of integration, application of integration of

real value functions of one variable, functions of several variable,

limits and continuity of functions of several variable, partial

derivation, sequence and series of real numbers, power series.

3   (3-0-6)

314226 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร 3

Calculus for Engineering III

เงื่อนไขรายวิชา : 

3   (3-0-6)



รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ

ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของ

ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธ

ของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและการหา

ปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบทปริ พันธ

อังกฤษ : Vector algebra in three dimensions, line, plane and

surface in 3D, Euclidean space, function of several variables,

Jacobian, derivatives of function of several variables, directional

derivations, applications of derivatives of functions of several

variables, multiple integrals, coordinate systems and integration

in various systems, line integrals, surface integrals, integral

theorems

314232 สมการเชิงอนุพันธสำหรับวิศวกรรมศาสตร

Differential Equations for Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธ

เชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน

ผลการแปลงลาปราซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหา คาขอบ

สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน

อังกฤษ : First order differential equations, second order

differential equations, higher order differential equations and

applications, linear differential equations with variable

coefficients, system of differential equations, laplace transforms

and applications, fourier series, boundary value problem,

elementary partial differential equations

3   (3-0-6)

325103 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1

General Physics Laboratory I

1   (0-3-2)



เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง

ลูกตุมนาฬิกาอยางงาย เครื่องชั่งความถวงจำเพาะ การวัด

ความหนืดของของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน

สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ

การทดลองของเมลด

อังกฤษ : Laboratory on basic Physics, component of force, vernier

micrometer and spherometer, Young’s modulus, simple

pendulum, Westphal specific gravity balance, viscosity

measurement using Stoke’s law, rotational dynamics, coefficient

of linear expansion, resonance in air columns and Meld’s

experiment

325104 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2

General Physics Laboratory II

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน วีทสโตนบริดจ

แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป

การหาความยาวโฟกัสของกระจก การ หาความยาวโฟกัสของเลนส

การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน

อังกฤษ : Laboratory on basic Physics, Wheatstone bridge, tangent

galvanometer, RC-circuit, multimeter, oscilloscope, determine the

focal lengths of the concave and convex spherical mirrors,

determine the focal lengths of the concave and convex lenses,

determine of the refractive index of liquid by using a convex lens

and a plane mirror, spectrometer and Newton’s rings

1   (0-3-2)

325105 ฟสิกสมูลฐาน 1

Fundamentals of Physics I

1   (0-3-2)



เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ทฤษฎี และการประยุกตของเวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่

การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต

การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร ของของไหล

ความรอนและเทอรโมไดนามิกส อันตรกิริยาความโนมถวง

อังกฤษ : Vectors, force and motion, conservation of momentum

and energy, oscillation motion, rigid bodies motion, fluids

dynamics, heat and thermodynamics and gravitational interaction

325106 ฟสิกสมูลฐาน 2

Fundamentals of Physics II

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ทฤษฎี และการประยุกตของอันตรกิริยาทางไฟฟา

อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กสถิต

สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นตอเวลา กระแสไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส

การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร

ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบื้องตน

อังกฤษ : Electric interaction, magnetic interaction, electrostatic

and static magnetic field, electromagnetic induction, electric

current and electronics, wave motion, electromagnetic wave,

optics, introduction to quantum theory, atomic structure nucleus

and introduction to radiation Physics

3   (3-0-6)

EN002204 วัสดุวิศวกรรม

Engineering Materials

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต

3   (3-0-6)



และการใชงานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก

แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย

สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ

อังกฤษ : Relationship among structures production processes

applications of main groups of engineering materials, phase

equilibrium diagrams and their interpretations, mechanical

properties and materials degradation

EN112300 กำลังวัสดุ 1

Strength of Materials I

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN001200

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : หนวยแรงและความเครียด

ความสัมพันธของความหนวยแรงและความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ

แผนภาพ แรงเฉือนและโมเมนตดัด หนวยแรงดัดและความหนวยแรงในคาน

การโกงของคาน หนวยแรงบิด หนวยแรงระนาบ และความเครียดระนาบ

หนวยแรงรวมและหนวย แรงหลัก วงกลมโมรสำหรับหนวยแรงระนาบ

การโกงเดาะของเสา ทฤษฎีการวิบัติ

อังกฤษ : Stresses and strain, relation between stress and strain,

mechanical properties of materials, shear and bending moment

diagrams, bending and shear stresses in beams, deflection of

beams, torsional stresses, plane stress and plane strain,

combined stresses and principal stresses, Mohr’s circle for plane

stresses, buckling of columns, theories of failure

3   (3-0-6)

EN112600 กลศาสตรของไหล

Fluid Mechanics

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN001200

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย

3   (3-0-6)



สมการโมเมนตัมและสมการพลังงาน

สมการความตอเนื่องและสมการการเคลื่อนที่

ความคลายคลึงและการวิเคราะหมิติ การไหลที่อัดตัวไมไดแบบคงตัว

อังกฤษ : Properties of fluids, fluid static, momentum and energy

equations, equation of continuity and motion, similitude and

dimensional analysis, steady incompressible flow

EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล

Fluid Mechanics Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN112600

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล จุดศูนยกลางของความดัน จุดศูนยเสถียร

แรงที่ลำของไหลกระทำตอแผนระนาบ แรงที่ลำของไหลกระทำตอวัตถุรูปถวย

มาตรเวนจูรี การไหลผานชองเปดขอบคม

การไหลขามฝายสันคมรูปสี่เหลี่ยมผืนผา การไหลขามฝายสันคมรูปสามเหลี่ยม

การทดลองของเรยโนลด การสูญเสียพลังงานของการไหลในทอ

และการสูญเสียพลังงานของการไหลผานอุปกรณทอ

อังกฤษ : Basic properties of fluid, center of pressure, metacentre,

impact of jet on plate, impact of jet on cup, venturi meter, flow

through orifice, flow over V-notch weir, flow over rectangular

sharp-crested weir, Reynolds’ experiment, friction loss along pipe

and friction loss through pipe fittings

1   (0-3-2)

EN413400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม

Engineering Economics

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินที่เปลี่ยนตามเวลาและคาเทียบเทา

วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะหจุดคุมทุน การประเมินการทดแทน

การประมาณตนทุน ตนทุนมาตรฐาน คาเสื่อมราคา

ประมาณการผลภาษีเงินได ความเสี่ยงและความไมแนนอน

3   (3-0-6)



อังกฤษ : Definition of economic terms, money-time relationships

and equivalence, methods of comparison, break-even analysis,

evaluation of replacement, cost estimation, standard cost,

depreciation, estimating income tax consequences, risk and

uncertainty

EN414106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม

Design of Engineering Experiments

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- 314127

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : สถิติขั้นแนะนำ การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมขั้นแนะนำการท

ดลองที่มีปจจัยเชิงเดี่ยวการออกแบบบล็อกสุมสมบูรณ

จัตุรัสละตินและการออกแบบที่เกี่ยวของการทด

ลองแบบแฟคตอเรียลการทดลองแบบแฟคตอเรียล

การออกแบบเศษสวนแฟคตอเรียล

การถดถอยเชิงเสนและระเบียบวิธีพื้นผิวผลตอบสนองขั้นแนะนำ

อังกฤษ : Introduction to statistics, introduction to design of

engineering experiments, experiments with a single factor,

randomized complete block designs, latin squares and related

designs, factorial designs, fractional factorial designs, introduction

to regression and response surface methodology

3   (3-0-6)

EN612001 เคมีสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Chemistry for Environmental Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- 312105

- 312106

รายวิชาเรียนควบคูกัน

- EN612002

ไทย : หลักมูลของเคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม แนวคิดพื้นฐานเคมีทั่วไป

ลักษณะสมบัติของน้ำและน้ำเสียทางเคมีและกายภาพ เคมีกายภาพ เคมีสมดุล

3   (3-0-6)



เคมีอินทรีย เทอรโมไดนามิกซ

อังกฤษ : Fundamental of Chemistry for Environmental Engineering,

basic concepts from general chemistry, chemical and physical

characteristics of water and wastewater, physical chemistry,

equilibrium chemistry, organic chemistry and thermodynamics

EN612002 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Chemistry Laboratory for Environmental Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : หลักการการวิเคราะห วิธีการตรวจวิเคราะหและการประยุกตใชดัชนีชี้วั

ดคุณภาพสำคัญทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมสำหรับขอมูลในงานวิศวกรรมสิ่งแวด

ลอม การเก็บและรักษาตัวอยาง ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห น้ำ

การตรวจวิเคราะหของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

อังกฤษ : Methods for determination and application of data to

environmental engineering practice, sample collection and

preservation, laboratory analysis of water, determinations of

solids, DO, BOD, COD, nitrogen, phosphorus

1   (0-3-2)

EN612003 ชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Biology for Environmental Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : หลักการชีววิทยา ระบบเกื้อกูลชีวิต ชีวเคมีของเซล

และธรรมชาติของสารอินทรีย หลักการทางจุลชีววิทยา เอ็นไซม

การเจริญเติบโต การตาย การทำใหเกิดและใชพลังงานในระบบชีววิทยา

การประเมิน คุณภาพสิ่งแวดลอมโดยใชดัชนีทางชีววิทยา จลนพลศาสตร

และบทบาทของจุลินทรียในการบำบัดน้ำเสีย ระบบนิเวศวิทยา หวงโซอาหาร

การถายโอนพลังงาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

อังกฤษ : Principle of biology, life support system, biochemical of

cell and nature of organic matter, principle of microbiology,

enzyme, growth, death, energy generation and utilization in

3   (3-0-6)



biological system, environmental quality assessment by using

biological indicator, kinetics and role of microorganism in

wastewater treatment, ecological system, food chain, energy

transfer, natural resources conservation

EN612004 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Biology Laboratory for Environmental Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาในรายวิชา EN612003

ชีววิทยาสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

อังกฤษ : Laboratory to accompany the content in EN612003

Biology for Environmental Engineers

1   (0-3-2)

EN612005 หนวยปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม

Environmental Unit Operations

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : การประยุกตหนวยปฏิบัติการเชิงกายภาพในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย

มูลฐานทางจลนศาสตรและสมดุลเชิงมวล

การสรางตะกอนและการจับกลุมตะกอน การตกตะกอน การลอยตัว

การกรองโดยเม็ดตัวกลาง การกรองสุญญากาศ

การเติมอากาศและการถายโอนมวล การดูดซับ กระบวนการเยื่อกรอง

อิเล็กโตรไดแอลิซีส ออสโมซีสผันกลับ การบำบัดดวยความรอน

การใชแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง

อังกฤษ : Application of physical unit operations in water and

wastewater treatment, fundamental of kinetics and mass

balance, coagulation and flocculation, sedimentation, floatation,

granular-medium filtration, vacuum filtration, aeration and mass

transfer, adsorption, membrane processes, electrodialysis, reverse

osmosis, heat treatment, centrifugation

3   (3-0-6)

EN613006 หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม 3   (3-0-6)



Environmental Unit Processes

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : หลักมูลของการวิเคราะหกระบวนการ

ลักษณะทางชลศาสตรของถังปฏิกิริยาแบบแบตช แบบการไหลตามกัน

และแบบไหลตอเนื่อง ถังปฏิกิริยาแบบถังกวน

การประยุกตหนวยกระบวนการทางเคมีและทาง

ชีวภาพในการบำบัดน้ำและน้ำเสีย การทำใหเปนกลาง การตกตะกอนไอออน

การแลกเปลี่ยนไอออน การฆาเชื้อโรคแบบใชสารเคมีและแบบแผรังสี

กระบวนการสรางและสลายจุลชีพ จลนพลศาสตรของ ระบบชีวเคมี

แบบจำลองของถังปฏิกิริยาชีวเคมี

ระบบการเติบโตแบบแขวนลอยและแบบเกาะติด

อังกฤษ : Fundamentals of process analysis, hydraulic

characteristics of reactor, batch, plug flow and continuous flow,

stirred tank reactor, application of chemical and biological unit

processes in water and wastewater treatment, neutralization, ion

precipitation, ion exchange, disinfection, chemical disinfection,

radiation, microbial metabolism, kinetics of biochemical system,

modeling of biochemical reactors, suspended growth and

attached growth systems

EN112400 การสำรวจ

Surveying

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ความรูเบื้องตนในงานสำรวจ งานสนามขั้นพื้นฐาน การทำระดับ

หลักและการประยุกตใชกลองทีโอโดไลทและกลองสำรวจแบบประมวลผล

ระยะทางและการวัดทิศทาง คาคลาดเคลื่อนในงานรังวัด

คาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได การแกไขขอมูล โครงขายสามเหลี่ยม

การหาอาซิมัธ อยางละเอียด วงรอบอยางละเอียดและการปรับแก

ระบบพิกัดระนาบ การทำระดับอยางละเอียด สเตเดีย การสำรวจภูมิประเทศ

3   (3-0-6)



การเขียน แผนที่

อังกฤษ : Introduction to surveying work, basic field works, leveling,

principles and applications of theodolites and total station,

distance and direction measurements, errors in surveying,

acceptable error, data correction, triangulation, precise

determination of azimuth, precise traverse and adjustments,

plane coordinate system, precise leveling, stadia, topographic

survey, map plotting

EN112401 ปฏิบัติการสำรวจ

Surveying Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN112400

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : การใชสมุดสนาม เลขนัยสำคัญ การวัดระยะทางโดยการเดินนับกาว

การทำแผนที่ทางราบดวยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกลองระดับโดยวิธี 2

หมุด การหาคาผลตางระดับ การหาคาระดับตามทางยาวและทางขวาง

การรังวัดมุมราบและมุมดิ่งดวยกลองสำรวจแบบประมวลผล

การทำวงรอบโดยใชกลองสำรวจแบบประมวลผล

การวางหมุดควบคุมดวยวิธีการเล็งสกัดตรง

การวางหมุดควบคุมดวยวิธีเล็งสกัดยอน

การหาอาซิมุทอยางละเอียดดวยจีเอ็นเอสเอส

การทำแผนที่ภูมิประเทศโดยสเตเดีย

การทำแผนที่ภูมิประเทศโดยใชกลองสำรวจแบบประมวลผล

อังกฤษ : A use of surveying field books, significant figures,

measurement of distance by pacing, planimetric mapping by

tapes, checking a level by two-peg test, differential leveling,

profile and cross section leveling, measurement of horizontal and

vertical angles by theodolite, traversing using total station,

control point by intersection method, control point by resection

method, determination of precise azimuth by Global Navigation

Satellite System (GNSS), topographic mapping by stadia,

topographic mapping using Total Station

1   (0-3-2)



EN613101 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ

Water Supply Engineering and Design

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : แหลงกำเนิดน้ำเพื่อการประปา มาตรฐานน้ำดื่ม ความตองการน้ำ

การออกแบบองคประกอบสำหรับระบบประปา ระบบสงน้ำดิบ

ระบบการสูบน้ำ กระบวนการผลิตน้ำผิวดิน ไดแก การสรางตะกอน

และการรวม ตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆาเชื้อโรค

กระบวนการผลิตน้ำใตดิน การกำจัดเหล็ก-แมงกานีส การกำจัดความกระดาง

และระบบจายน้ำ

อังกฤษ : Water sources for water supply, drinking water standard,

water demand, design of facilities for water supply system,

transmission, pumping system, surface water treatment

processes, coagulation and flocculation, sedimentation, filtration,

disinfection, groundwater treatment processes, ferro-manganese

removal, hardness removal, distribution system

4   (3-3-7)

EN613301 การจัดการขยะและเทคโนโลยี

Solid Waste Management and Technology

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ แหลงกำเนิด

องคประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ การจัดการ ณ แหลงกำเนิด

และการเก็บรวบรวม การขนถายและการขนสง เทคโนโลยีในการแปรรูป

การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล การลดที่แหลงกำเนิดและนำกลับมาใชใหม

การวางแผนระบบการจัดการขยะ

อังกฤษ : Definition and development of solid waste management

system, sources, composition, quantities and characteristics of

solid waste, handling at source and collection, transfer and

transportation, processing technologies, source reduction and

recycling, sanitary landfill planning of solid waste management

4   (3-3-7)



system

EN613401 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย

Environmental Health and Safety Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ความรูพื้นฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กฎหมายและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่ทำงาน

การประเมินความเสี่ยง

การจัดการอันตรายและการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมในสถานที่ ทำงาน

อุปกรณดานความปลอดภัย การวิเคราะหระบบความปลอดภัย

และระบบการปองกัน

การจัดการดานความปลอดภัยและการจัดทำแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน

อังกฤษ : Basic knowledge in occupational health and safety, law

and environmental standard at work, risk assessment, hazard

management and control of environmental pollutants at work

place, safety equipment, safety system analysis and protection

system, safety management, emergency response plan

3   (3-0-6)

EN614102 วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ

Wastewater Engineering and Design

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ลักษณะของน้ำเสีย อัตราการไหลของน้ำเสียและการวัด

ระบบเก็บรวบรวมน้ำเสีย การออกแบบทอน้ำเสียรวมและทอแยก

เครื่องสูบและสถานีสูบ วัตถุประสงคในการบำบัดน้ำเสีย และมาตรฐานน้ำทิ้ง

การ บำบัดทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ

การออกแบบองคประกอบสำหรับการบำบัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ

การฆาเชื้อโรค การบำบัด และกำจัดสลัดจ

อังกฤษ : Wastewater characteristic, wastewater flow rates and

measurement, wastewater collection system, design of combined

and separated sewers, pump and pumping stations, wastewater

4   (3-3-7)



treatment objectives and effluent standards, physical chemical

and biological treatment, design of facilities for physical chemical

and biological treatment, disinfection, sludge treatment and

disposal

EN614201 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ

Air Pollution Control and Design

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : มลพิษทางอากาศขั้นแนะนำ ชนิดของมลสารและแหลงกำเนิด

แนวคิดทางวิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ

การออกแบบระบบระบายอากาศและทอ การควบคุมฝุนละอองที่ปลอยออก

การควบคุม การปลอยกาซและไอ การควบคุมไอเสียจากการเผาไหม

การแพรกระจายของมลสารในบรรยากาศ

อังกฤษ : Introduction to air pollution, types of pollutants and

sources, engineering concepts in air pollution control, ventilation

and duct design, control of particulate emissions, control of

gaseous and vapour emissions, emission control from

combustion, pollutant atmospheric dispersion, effect on health

and environment, sampling and analysis methods and laws and

regulations

4   (3-3-7)

EN614402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

Environmental Impact Assessment

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : นิยามสิ่งแวดลอมและผลกระทบสิ่งแวดลอม

หลักการจัดการสิ่งแวดลอม วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ลักษณะขององคประกอบสิ่งแวดลอมที่ไดรับผลกระทบ

การทำนายและประเมินผลกระทบสิ่ง แวดลอมดานทรัพยากรทางกายภาพ

ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนและคุณภาพชีวิต

มาตรการปองกันและแกไข แผนติดตามตรวจสอบ

3   (3-0-6)



กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ โครงการ

อังกฤษ : Definition of environment and environmental impact,

principle of environmental management, methodology of

environmental impact, description of environmental setting,

prediction and assessment of impacts on physical resource,

biological resource, human use value and quality of life value,

prevention and mitigation measures, monitoring plan, case

studies of environmental impact assessment project

EN614501 การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ

Building Sanitation and Design

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : หลักมูลการสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและขอบังคับ

การออกแบบระบบทอน้ำประปา ระบบทอน้ำรอน

ระบบทอระบายน้ำและทอระบายอากาศ ระบบปองกันอัคคีภัย

ระบบระบายน้ำฝน การบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดขยะในอาคาร

อังกฤษ : Fundamentals of building sanitation, law and regulations,

design of cold water supply system, hot water supply system,

drainage and vent system, fire protection, site drainage,

wastewater treatment and solid waste management in building

4   (3-3-7)

EN614502 การจัดการของเสียอันตราย

Hazardous Waste Management

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : นิยาม แหลงกำเนิด ความเปนพิษ ขอบังคับ ของเสียอันตราย

การชักตัวอยางและการวิเคราะห การประเมินความเสี่ยง

การจัดเก็บและการขนสง การลดปริมาณของเสียอันตราย

เทคโนโลยีในการบำบัด กำจัด และรีไซเคิลของเสียอันตราย

การบำบัดทางกายภาพ การกรอง การคัดแยก การบำบัดทางเคมี

การออกซิเดชั่น รีดักชั่น การทำใหเปนของแข็งและมีเสถียรภาพ

3   (3-0-6)



การตกตะกอน การสกัด การ เผา การบำบัดทางชีวภาพ

กระบวนการใชออกซิจนและไมใชออกซิเจน

การใชซ้ำและการหมุนเวียนกลับมาใช การกำจัดดวยการฝงกลบแบบปลอดภัย

การฟนฟูสภาพพื้นที่ปนเปอนดวยของเสียอันตราย

อังกฤษ : Definition, source, toxicology, regulations of hazardous

waste, sampling and analysis, risk assessment, handling and

transportation, hazardous waste minimization, treatment disposal

and recycle technology for hazardous waste, physical treatment,

filtration, separation, chemical treatment, oxidation, reduction,

solidification and stabilization, precipitation, extraction,

incineration, biological treatment, aerobic and anaerobic

processes, secure landfill disposal, site remediation

EN614998 การเตรียมโครงการ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Environmental Engineering Pre-project

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : เลือกหัวของานโครงการ

โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ ศึกษาวิธีทำโครงการ

วัตถุประสงค แผนงานและขั้นตอนดำเนินงาน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การเขียนรายงาน นำเสนอ โครงการและสอบปากเปลา

อังกฤษ : Select project topic that approved by the supervisor,

study of methodology, objectives, work plan and procedure,

literature review, writing report, project presentation and oral

exam

1   (0-3-2)

EN614999 โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Environmental Engineering Project

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : นักศึกษาจะตองดำเนินโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

ตอจากการเตรียมงานโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

2   (0-6-3)



ในชั้นสุดทายจะตองจัดทำและนำเสนอรายงานจนเสร็จสมบูรณ

อังกฤษ : Students have to continue their works from pre-project

study in environmental engineering topics, finally have to submit

final report and give project presentation

EN613796 การฝกงาน

Practical Training

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : นักศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมทุกคน จะตองผานการฝกงานในโรงงานอุ

ตสาหกรรมหรือหนวยงานที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพไมนอ

ยกวา 30 วันทำการ การฝกงานจะตองไดรับการ

อนุมัติจากกรรมการจัดหาฝกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร

และนักศึกษาจะตองสงรายงานหลังจากการฝกงาน ซึ่งจะไดคาคะแนนเปน S

หรือ U

อังกฤษ : Each student has to complete the practical training

program of at least 30 working days at industrial plants or working

units relating to environmental engineering field which would

have to be approved by faculty practical training committee and

students have to hand in their reports after the training which will

be graded as S or U

1   (0-3-1)

EN614785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Cooperative Education in Environmental Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชาวิศวกร

รมสิ่งแวดลอม โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทำงานที่ชัดเจนตามที่ไ

ดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห

โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตอง

เขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของราย

วิชา

6   (0-6-6)



อังกฤษ : Each student required to work responsively in the area of

environmental engineering. Fulltime work plan must be

established and followed under supervision of his/her advisors at

least 16 weeks. Job description must be different from that of

normal practical training or visiting. Student required to write a

technical report and assessed by subject committee.

EN613403 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม

Industrial Pollution Prevention

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : นิยามและหลักการของการปองกันมลพิษ

กระบวนการและอุปกรณในโรงงานอุตสาหกรรม

การประเมินการปองกันมลพิษ การลดที่แหลงกำเนิด การหมุนเวียนกลับมาใช

การประเมินคาเชิงเศรษฐศาสตร การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ

การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม ดัชนีวัดการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม

การประยุกตการปองกันมลพิษในอุตสาหกรรม กรณีศึกษา

อังกฤษ : Definitions and concept of pollution prevention,

processes and equipments in industries, pollution prevention

assessment, source reduction, recycling, economic evaluation,

product life cycle assessment, design for environment (eco-

design), environmental performance indicators, application of

pollution prevention in industries, case study

3   (3-0-6)

EN613404 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ

Environmental Systems and Management

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : นิยามระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมขั้นแนะนำ

การประยุกตใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนานโยบายสิ่งแวดลอม

การวิเคราะหประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม

3   (3-0-6)



กฎหมายและขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม

การจัดทำแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม

การจัดโครงสรางองคกรและความรับผิดชอบ

การนำแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจประเมิน กรณีศึกษา

อังกฤษ : Definition of environment system and management,

introduction of environmental management standard,

applications of environmental management system,

development of environmental policy, analysis of environmental

aspects, environmental laws and regulations, establishment of

environmental management program, arrangement of

organization and responsibility, implementation of environmental

management program and evaluation, auditing of environmental

management systems, case study

EN614103 การจัดการคุณภาพน้ำ

Water Quality Management

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : หลักการจัดการคุณภาพน้ำ มาตรฐานคุณภาพน้ำ วิธีประเมินคุณภาพน้ำ

ประเภทแหลงน้ำและระบบนิเวศ แหลงกำเนิดลักษณะมลพิษ

การตรวจติดตามคุณภาพน้ำ การจำลองแบบคุณภาพน้ำ

อังกฤษ : Water quality management principle, water quality

standards, methods of water quality assessment, types of water

bodies and ecological system, sources and characteristics of

pollutants, water quality monitoring, water quality modeling

3   (3-0-6)

EN614104 เทคโนโลยีน้ำเสียขั้นสูง

Advanced Wastewater Technology

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : หลักการบำบัดน้ำเสียขั้นสูงและการนำน้ำเสียกลับมาใชใหม

การบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาแบบเติมอากาศและไรอากาศ

3   (3-0-6)



การกำจัดแรธาตุไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพ

การบำบัดและตะกอนจากการ บำบัดน้ำเสีย การกรอง

การตกตะกอนดวยสารเคมี การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ การฆาเชื้อโรค

การกรองดวยเมมเบรน การนำน้ำเสียกลับมาใชใหม

อังกฤษ : Advance wastewater treatment and water reuse

principle, aerobic biological treatment process, anaerobic

biological treatment process, biological nitrogen & phosphorous

removal, sludge treatment and disposal, filtration, chemical

precipitation, adsorption process, ion exchange process,

disinfection (chlorine, UV, ozone), membrane filtration for

wastewater treatment, wastewater reclamation

EN614105 มลพิษน้ำจากอุตสาหกรรมและการควบคุม

Industrial Water Pollution and Control

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : แหลงและลักษณะของน้ำเสียจากโรงงาน การสำรวจ

และการวิเคราะหขอมูลน้ำเสียจากอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีของการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

การควบคุมมลพิษน้ำจากโรงงานจำเพาะ เชน อาหาร กระดาษ ปโตรเคมี

โลหะ และโรงงานตนกำเนิดพลังงาน

อังกฤษ : Sources and characteristics of industrial wastewater,

industrial wastewater surveys and data analysis, industrial

wastewater treatment technology, water pollution control in

specific industries, food, paper, petro-chemical, metal, and power

generation plant

3   (3-0-6)

EN614202 การจัดการคุณภาพอากาศ

Air Quality Management

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ความรูหลักมูลดานคุณภาพอากาศ ผลของมลพิษทางอากาศ

3   (3-0-6)



การวัดและการเฝาระวังคุณภาพอากาศ

ความรูพื้นฐานดานอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ

การจำลองแบบและการทำนายมลพิษ ทางอากาศ

ปรัชญาในการควบคุมคุณภาพอากาศ

ยุทธศาสตรการควบคุมโดยใชการจัดการคุณภาพอากาศ

การควบคุมคุณภาพอากาศทางกฎหมาย

การควบคุมมลทางพิษอากาศทางวิศวกรรม การจัด

องคกรสำหรับการจัดการคุณภาพอากาศ

อังกฤษ : Fundamental knowledge of air quality, effects of air

pollution, measurement and monitoring of air quality, basic

meteorological knowledge relevant to air pollution, air pollution

modeling and prediction, philosophy of air quality control, air

quality management control strategy, regulatory control of air

quality, engineering control of air pollution, organizations for air

quality management

EN614203 การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น

Noise Pollution and Vibration Control

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : เสียงและเสียงรบกวน ผลของเสียงรบกวนที่มีตอมนุษย

การวิเคราะหเสียงและการวัดเสียง การควบคุมเสียงรบกวน

การควบคุมการสั่น เสียงรบกวนในอุตสาหกรรมและการ กอสราง

เสียงรบกวนจากอากาศยานและทาอากาศยาน

เสียงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวงและทางรถไฟ

การควบคุมเสียงรบกวนทางกฎหมาย

อังกฤษ : Sound and noise, effects of noise on human, analysis of

sound and measurement, noise control, vibration control,

industrial and construction noise, aircraft and airport noise,

highway and rail traffic noise, regulatory control of noise

3   (3-0-6)

EN614503 การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Computer Application in Environmental Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 

3   (3-0-6)



รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ระบบคอมพิวเตอรขั้นแนะนำ ภาษาคอมพิวเตอร

โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใชในงานวิศวกรรม

โปรแกรมการออกแบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

และโปรแกรมจำลองทางสิ่งแวดลอม

อังกฤษ : Introduction to computer system, computer languages,

engineering computer programs, environmental engineering

program and environmental modeling program

EN614504 สิ่งแวดลอมและพลังงาน

Environment and Energy

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : สิ่งแวดลอมและพลังงานขั้นแนะนำ ปรากฏการณภาวะเรือนกระจก

ภาวะแทจริงและการคาดการณ วัฏจักรคารบอน

พลังงานที่สามารถนำกลับมาใชไดอีก ชีวมวลสำหรับพลังงานและสิ่งแวดลอม

อังกฤษ : Introduction to environment and energy, greenhouse

effect, actual conditions and prospect, carbon cycle, renewable

energy, biomass for energy and environment

3   (3-0-6)

EN614505 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม

Biotechnology for Environmental Engineers

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : เทคโนโลยีชีวภาพขั้นแนะนำ จุลชีววิทยา เมแทบอลิซึมของจุลชีพ

เอนไซมและจลนศาสตรของเอนไซม จลนศาสตรของการเจริญเติบโต

การเปลี่ยนภาวะทางชีวภาพและการยอยสลายทางชีวภาพ ปฏิกรณชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพและการควบคุมมลพิษ เชื้อเพลิงชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

อังกฤษ : Introduction to biotechnology, microbiology, metabolism

3   (3-0-6)



of microorganism, enzymes and enzyme kinetics, growth kinetics,

biotransformations and biodegradations, bioreactors,

biotechnology and pollution control, biofuels, biotechnology and

sustainable technology

EN614506 กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Production Process of Industries for Environmental Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : หลักมูลของวิศวกรรมกระบวนการ ระบบควบคุมกระบวนการผลิต

การประยุกตใชวิศวกรรมกระบวนการในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

กระบวนการผลิตผลิตภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปโตรเลียม

น้ำมันดิบและ กาซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต

อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล เปนตน

อังกฤษ : Fundamental of process engineering, piping and

instrumentation diagram (P&ID), introduction of production

process control system, application of process engineering in

environmental engineering, industrial production process

petroleum industries, crude oil and natural gas, petrochemical

industries, food industries, paper industries, cement industries,

biodiesel production, ethanol production

3   (3-0-6)

EN614774 หัวขอพิเศษทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

Special Topics in Environmental Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : หัวขอพิเศษครอบคลุมเนื้อหาซึ่งควรแกการสนใจตามวิวัฒนาการของเท

คโนโลยีปจจุบัน หัวขออาจเปลี่ยนแปลงในแตละภาคการศึกษาเพื่อถายทอดค

วามรูที่ทันเหตุการณแกนักศึกษา

อังกฤษ : Special topics cover current interest and/or new

technology. Topics selected may be changed in each new

3   (3-0-6)



academic semester to teach student up-to-date topics

EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม

Engineering Geology

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : โลก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก แผนดินไหว ธรณีกาล แรและหิน

การผุพังและกัดกรอนของดิน การเคลื่อนที่ของมวล การปรับปรุงเชิง ลาด

น้ำบาดาล ธรณีโครงสราง แผนที่ธรณีวิทยา การสำรวจสถานที่กอสราง

อังกฤษ : The earth, plate tectonic, earthquake, geological time,

minerals and rocks, weathering and erosion, soil formation, mass

movement, slope stabilization, groundwater, structural geology,

geological map, site investigation

3   (3-0-6)

EN112302 ทฤษฎีโครงสราง

Structural Theory

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN112300

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : แนะนำการวิเคราะหโครงสราง

เสถียรภาพและดีเทอรมิเนซีของโครงสราง แรงปฏิกิริยา

แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางดีเทอรมิเนท สถิตศาสตรโดยวิธีกราฟ

เสนอิทธิพลของโครงสรางดีเทอรมิเนท

การหาการเสียรูปของโครงสรางดีเทอรมิเนทโดยวิธีโมเมนตพื้นที่

วิธีคานคอนจูเกต วิธีงานสมมติ และทฤษฎีพลังงาน

อังกฤษ : Introduction to structural analysis, stability and

determinacy, reactions, shear and moments in statically

determinate structures, graphic statics, influence lines of

determinate structures, deflections of determinate structures by

methods of moment-area, conjugate beam, virtual work, energy

theorem

3   (3-0-6)

EN113201 ปฐพีกลศาสตร 3   (3-0-6)



Soil Mechanics

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN112300

- EN112600

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : กำเนิดดิน คุณสมบัติขั้นพื้นฐานและการจำแนกประเภทของดิน

การบดอัดดิน คาความซึมผานและปญหาการไหลซึมของน้ำผานดิน

หลักการความเคนประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายความเคน

การทรุดตัวของดิน กำลังรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีหนวยแรงในมวลดิน

เสถียรภาพเชิงลาด กำลังรับน้ำหนักของดิน

อังกฤษ : Soil formation of soil, index properties and classification

of soil, compaction, permeability of soil and seepage problems,

principle of effective stresses within soil mass, stress distribution,

compressibility of soil, shear strength of soil, earth pressure

theory, slope stability, bearing capacity

EN113202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร

Soil Mechanics Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

- EN113201

ไทย : การเก็บตัวอยางและการเตรียมตัวอยางดิน การหาคาความชื้นในดิน

การหาคาความถวงจำเพาะของเม็ดดิน

การวิเคราะหขนาดของเม็ดดินโดยวิธีรอนผานตะแกรง

การวิเคราะหขนาดเม็ดดินโดยวิธีตกตะกอน พิกัดอัตเทอรเบอรก

การทดสอบความซึมไดของน้ำใน ดิน การทดสอบหากำลังเฉือนโดยตรง

การทดสอบหากำลังอัดแบบไมถูกจำกัด การทดสอบหากำลังแบบสามแกน

การทดสอบการอัดตัวในทิศทางเดียว การบดอัดดิน

และการทดสอบความหนาแนนของดินในสนาม

อังกฤษ : Introduction to methods of sampling and sample

preparation, soil moisture content, specific gravity of soil solids,

1   (0-3-2)



sieve analysis, hydrometer analysis, atterberg limits, permeability

test, direct shear test, unconfined compression test, triaxial

compression test, one dimensional consolidation test,

compaction test, field density test

EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

Reinforced Concrete Design & Practice

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN112302

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : พฤติกรรมมูลฐานในเรื่องแรงตามแนวแกน แรงโกงดัน แรงบิด

แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยว และอันตรกิริยาระหวางแรงเหลานี้

ชิ้นสวนและการหาโหลด

การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยหนวยแรงใชงานและวิธีกำลัง

เพื่อวิเคราะหและออกแบบคาน พื้นทางเดียว พื้นสองทาง พื้นไรคาน บันได

เสา และฐากราก รับน้ำหนักตรงศูนยและเยื้องศูนย การฝกปฏิบัติออกแบบ

อังกฤษ : Concrete and reinforcement, fundamental behavior in

axial load, flexure, torsion, shear, bond and combined actions,

design of reinforced concrete structural components by working

stress and strength design methods, design practice

4   (3-3-8)

EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ

Civil Engineering Materials and Testing

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN112300

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : พฤติกรรมพื้นฐานและคุณสมบัติเบื้องตน

การตรวจสอบและทดสอบวัสดุวิศวกรรมตาง ๆ ไดแก เหล็กและเหล็กเสน ไม

ปูนซีเมนต มวลรวม การออกแบบสวนผสมคอนกรีต

คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว วัสดุการทาง

และวัสดุวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ

อังกฤษ : Fundamental behaviors and properties, introduction to

3   (3-0-6)



inspection and testing of various civil engineering materials, steel

and rebar, wood, cement, aggregates and admixtures, mix design

fresh and hardened concrete, highway materials, and others civil

engineering materials

EN113321 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา

Civil Engineering Materials Laboratory

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

- EN113320

ไทย : การทดสอบสารอินทรียในทรายสำหรับคอนกรีต

คาทรายสมมูลยของดินและมวลรวมละเอียด การพองตัวของทราย

การทดสอบความ

ตานทานการสึกกรอนของมวลรวมหยาบขนาดเล็กโดยเครื่องลอสแอนเจลิส

การทดสอบการวิเคราะหขนาดมวลรวมหยาบและละเอียดโดย ตะแกรง

การทดสอบหนวยน้ำหนักของมวลรวม

การทดสอบความถวงจำเพาะและความดูดซึมของมวลรวมหยาบและละเอียด

การทดสอบ คอนกรีตสด

การทดสอบความขนเหลวและความสามารถทำงานไดของคอนกรีต

การทดสอบความขนเหลวปกติและเวลาการกอตัวของปูน ซีเมนตไฮดรอลิก

การทดสอบกำลังอัด กำลังดึงแยกและกำลังดัดของคอนกรีต

การทดสอบกำลังอัดและดัดของไม การทดสอบความแข็ง ของไม

การทดสอบกำลังดึง กำลังฉีกแตก และกำลังเฉือนของไม

การทดสอบกำลังดึงของเหล็กและอลูมิเนียม การทดสอบแรงบิดของ

เหล็กกลา เหล็กหลอ และทองเหลือง

อังกฤษ : Test for original impurities in sand, sand equivalent value

and bulking of sand, test for batching, mixing and casting of

concrete, test for resistance to abrasions by using the Los Angeles

machine, test for sieve analysis of fine and coarse aggregates, test

for unit weight of an aggregate, test for specific gravity and

absorption of aggregates, tests of fresh concrete, test for

consistency and workability of fresh concrete, test for normal

consistency and time of setting of hydraulic cement, test for

1   (0-3-2)



compressive, splitting tensile and flexural strength of concrete ,

test for compressive and flexural strength of timber, test for

hardness of timber, test for cleavage, tensile and shear strength

of timber, test for tensile strength of steel and aluminum, test for

torsion strength of steel, cast iron and brass

EN113602 อุทกวิทยา

Hydrology

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN112600

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : วัฏจักรทางอุทกวิทยา งบน้ำ และการวิเคราะหขอมูลปริมาณน้ำฝน

การสูญหายทางอุทกวิทยา การระเหยและการคายระเหย การซึม น้ำ ใตดิน

การไหลในลำน้ำการวิเคราะหชลภาพ เอกชลภาพและการประยุกตใชงาน

การคำนวณหาการไหลสูงสุดจากพื้นที่รับน้ำ การประมาณ การปริมาณน้ำทา

การคำนวณการหลากของน้ำ การทำนายทางอุทกวิทยา

การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการออกแบบทางชลศาสตร การ

ประยุกตใชวิชาอุทกวิทยา

อังกฤษ : Hydrologic cycle, water budget, rain and rainfall data

analysis, hydrologic abstractions, evaporation and

evapotranspiration, infiltration, groundwater, stream flow,

hydrograph analysis, unit hydrograph and its application, flood

peak calculation, runoff estimation, flow routing, hydrological

forecasting, statistical analysis for hydraulic design, application of

Hydrology

3   (3-0-6)

EN113604 วิศวกรรมน้ำใตดิน

Groundwater Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN113602

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : การเกิดของน้ำใตดิน

3   (3-0-6)



การจำแนกประเภทและคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นใหน้ำ

การไหลของน้ำใตดิน

การไหลแบบคงตัวและแบบไมคงตัวจากชั้นใหน้ำในลักษณะตางๆ เขาสูบอน้ำ

หลักการของบอเสมือน การไหลของน้ำใตดินที่มีชั้นน้ำจืด-น้ำเค็ม

การสำรวจน้ำใตดิน การสรางบอน้ำตื้นและบอบาดาล การอัดเสริมน้ำใตดิน

สุขาภิบาลของน้ำใตดิน การจัดการและการอนุรักษน้ำใตดิน

การจำลองระบบของน้ำใตดิน และการนำเสนอรายงานหัวขอพิเศษ

อังกฤษ : Occurrence of groundwater, classification and physical

properties of aquifers, groundwater flow, steady and unsteady

flow from various conditions of aquifer to well, principle of image

well, groundwater flow in aquifer with fresh water and salt water

interface, groundwater explorations, shallow well and deep well

construction, artificial recharge,

groundwatersanitation,conservationand management of

groundwater, groundwater system modeling, presentation of

special topics report

EN114101 การบริหารงานกอสราง

Construction Management

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : ระบบสงมอบโครงการ องคกรของโครงการ การวางแผนโครงการ

การวางผังโครงการกอสราง เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม เครื่องจักร

กลสำหรับงานกอสราง วิธีวิถีวิกฤติ การจัดการทรัพยากร

การวัดความกาวหนา ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบคุณภาพ

อังกฤษ : Project delivery systems, project organization, project

planning,site layout planning, modern construction technology,

construction equipments, Critical Path Method (CPM), resource

management, progress measurement, construction safety, quality

systems

3   (3-0-6)

EN114207 โครงสรางดิน

Earth Structures

เงื่อนไขรายวิชา : 

3   (3-0-6)



รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN113201

- EN113202

- EN113203

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : การใชดินเปนวัสดุกอสราง การบดอัดดินและคุณสมบัติตางๆ

ของดินที่บดอัด ปญหาเกี่ยวกับการซึมของน้ำ การวิเคราะห

เสถียรภาพของผิวลาด การออกแบบและการกอสรางทำนบดิน และเขื่อนดิน

อังกฤษ : Soil as construction materials, compaction and properties

of compacted soils, seepage problems, slope stability analysis,

design and construction of earth embankment and earth dam

EN211001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา

Fundamentals of Electrical Engineering

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : การวิเคราะหแรงดัน

กระแสและกำลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ

หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาขั้นแนะนำ เครื่องกำเนิดไฟฟา

มอเตอรไฟฟา หลัก การของระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงกำลังไฟฟา

เครื่องมือวัดไฟฟาขั้นพื้นฐาน อุปกรณสารกึ่งตัวนำขั้นแนะนำ

อังกฤษ : Analysis of voltage, current and power in direct current

and alternating current circuits, transformers, introduction to

electric machinery, generators, motors, concepts of three-phase

systems, methods of power transmission, basic electrical

measuring instruments, introduction to semiconductor devices

3   (3-0-6)

EN412500 กระบวนการผลิต

Manufacturing Processes

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

3   (3-0-6)



ไทย : กระบวนการผลิตขั้นแนะนำ ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต

การหลอ การขึ้นรูป การตัดเฉือน และ การเชื่อมประสาน

ความสัมพันธของวัสดุและกระบวนการผลิต หลักมูลของตนทุนการผลิต

เทคโนโลยี สมัยใหมในกระบวนการผลิต

อังกฤษ : Introduction to manufacturing processes, theory and

concept of manufacturing processes such as casting, forming,

machining and welding, material and manufacturing processes

relationships, fundamentals of manufacturing cost, modern

technology in manufacturing processes

EN512300 อุณหพลศาสตร 1

Thermodynamics I

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร

สมบัติและกระบวนการของแกสอุดมคติ ไอน้ำ และสสารอื่นๆ

งานและพลังงาน กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร กฎขอที่สองของ

อุณหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรคารโน พื้นฐานการถายโอนความรอน

อังกฤษ : Thermodynamic concepts and definitions, properties and

processes of ideal gas, steam and some other substances, work

and energy, the first law of thermodynamics, the second law of

thermodynamics, entropy, Carnot cycle, basic heat transfer

3   (3-0-6)

EN512301 อุณหพลศาสตร 2

Thermodynamics II

เงื่อนไขรายวิชา : 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน

- EN512300

รายวิชาเรียนควบคูกัน

ไทย : การวิเคราะหตามกฏขอที่สองของอุณหพลศาสตร

สารผสมของแกสอุดมคติ สารผสมระหวางแกสและไอและไซโครเมตรี

ปฏิกิริยาทางเคมีและการเผาไหม การไหลแบบอัดตัวได กังหันไอน้ำ

กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา

3   (3-0-6)



อังกฤษ : Second-law analysis of thermodynamics, mixture of ideal

gases, gas-vapor mixtures and psychrometry, chemical reactions

and combustion, compressible flow, steam turbine, impulse

turbine and reaction turbine

   3.2 ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย

    3.2.1 อาจารยประจำหลักสูตร

ชื่อ - สกุล ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา/สาขาที่/สถาบัน/ปที่สำเร็จ

การศึกษา

  นาง ภิญญฑิตา มุงการดี   รองศาสตราจารย ปริญญาตรี - BSc. - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

- 2524

ปริญญาโท - Environmental Engineering -

AIT - 2526

ปริญญาเอก - Environmental Engineering

- Massey University - 2537

  นางสาว กัลยกร ขวัญมา   ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาเอก - Ph.D. (Environmental

Management) - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -

2550

ปริญญาโท - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) -

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 2545

ปริญญาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) -

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 2539

  นาย พนมชัย วีระยุทธศิลป   ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาโท - วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดลอม) -

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - 2546

ปริญญาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) -

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 2529

  สุมนา ราษฎรภักดี   รองศาสตราจารย ปริญญาเอก - Ph.D. (Environmental

Management) - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -

2551

ปริญญาโท - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) -

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 2545



ชื่อ - สกุล ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา/สาขาที่/สถาบัน/ปที่สำเร็จ

การศึกษา

ต่ำกวาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) -

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 2542

  นาย อาวุธ ยิ้มแต   ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) -

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 2529

ปริญญาโท - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) -

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - 2534

  นาง ไปรยา เฉยไสย   ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาตรี - B.Eng. สิ่งแวดลอม - Nagaoka

University of Technology - 2542

ปริญญาโท - M.Eng. สิ่งแวดลอม - Nagaoka

University of Technology - 2544

ปริญญาเอก - Doctor of Engineering

พลังงานและสิ่งแวดลอม - Nagaoka

University of Technology - 2547

  นาย ชัชวาล อัยยาธิติ   อาจารย ปริญญาเอก - Dr.-Ing. (Environmental

Engineering) - University Stuttgart -

2548

ปริญญาโท - วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) -

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - 2539

ปริญญาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) -

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 2533

  นาย ธัญลักษณ ราษฏรภักดี   ผูชวยศาสตราจารย ปริญญาตรี - วศ.บ วิศวกรรมสิ่งแวดลอม -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี -

2542

ปริญญาโท - M.S Environmental

Manangement (International Program)c.

- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - 2545

ปริญญาเอก - Ph.D. Civil Engineering -

North Dakota State University - 2552



ชื่อ - สกุล ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา/สาขาที่/สถาบัน/ปที่สำเร็จ

การศึกษา

  นางสาว ปณิธาน จูฑาพร   อาจารย

  นาย วิษณุ แทนบุญชวย   อาจารย ปริญญาตรี - วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) -

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 2544

ปริญญาโท - วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี) -

มหาวิทยาลัยขอนแกน - 2551

ปริญญาเอก - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี) -

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - 2555

  นาย สุรพล ผดุงทน   อาจารย ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต

Environmental Health -

มหาวิทยาลัยบูรพา - 2546

ปริญญาโท - Master of Science

Environmental Technology -

มหาวิทยาลัยมหิดล - 2548

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy

Environmental Engineering - Lehigh

University - 2556

    3.2.2 อาจารยประจำ

ชื่อ - สกุล ตำแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา/สาขาที่/สถาบัน/ปที่สำเร็จ

การศึกษา

    3.2.3 อาจารยพิเศษ

ตำแหนง ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปที่สำเร็จการศึกษา

4.องคประกอบเกี่ยวกับภาคสนาม

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม

  4.2.1 สำหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่ว

โมงตอวัน ภาคการศึกษาฤดูรอน ชั้นปที่ 3 ระยะเวลารวม 30 วันทำการ (8.30) คิดเปน 240 ชั่วโมง 4.2

.2 สำหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมง

ตอวัน ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน

    4.2 ชวงเวลา



  4.2.1 สำหรับนักศึกษาที่เลือกวิชาฝกงาน ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่ว

โมงตอวัน ภาคการศึกษาฤดูรอน ชั้นปที่ 3 ระยะเวลารวม 30 วันทำการ (8.30) คิดเปน 240 ชั่วโมง 4.2

.2 สำหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมง

ตอวัน ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

  วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 – 17.00 น. (หรือเปนไปตามที่ หนวยงานที่นักศึกษาเขาฝกงานจะกำหนด)

5.ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (ถามี)

    5.1 คำอธิบายโดยยอ

  การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา การ วางแผนโครงการวัตถุประสงค

ขอบขายและแผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ โดยนักศึกษาจะตองสงรายงานและนำเสนอราย

งานดวยปาก เปลา หลังจากนั้นดำเนินการใหเสร็จสมบูรณภายในภาคการศึกษานั้น ซึ่งนักศึกษาตองเขียนราย

งานที่สมบูรณและสอบปากเปลา เกี่ยวกับโครงการนั้น

    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู

  5.2.1 มีความรูและทักษะในการทำโครงการดานวิศวกรรมเครื่องกล ในหนวย งานของรัฐบาลและ/หรือเอก

ชน 5.2.2 มีทักษะการทำงานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร 5.2.3 มีการพัฒนาดาน

มนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบ ตอตนเอง องคกร และสังคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซื่อ

สัตยสุจริตและมีจรรยา บรรณ รวมทั้งการทำงานเปนทีม

    5.3 ชวงเวลา

  5.3.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4 5.3.2 โครงการวิศวกรรม

เครื่องกล ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 4

    5.4 จำนวนหนวยกิต

  รวมทั้งสิ้น 3 หนวยกิต โดยแบงเปน 5.4.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-1) 5.4.2

โครงการวิศวกรรมเครื่องกล 2(0-6-3)

    5.5 การเตรียมการ

  มีกระบวนการเตรียมการใหคำแนะนำและชวยเหลือทางวิชาการแกนักศึกษา เชน การเลือกหัวขอเรื่อง การ

แนะนำแหลงขอมูล การจัดตารางเวลาเขาพบ/ให คำปรึกษา การเตรียมอุปกรณเครื่องมือ เปนตน

    5.6 กระบวนการประเมินผล

  มีคณะกรรมการกลางประเมินผลโครงการ ประเมินความกาวหนา ประเมิน การนำเสนอโครงการ รวมถึง

ประเมินคุณภาพของผลงานโครงการ



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมิน

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

  คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดำเนินการ

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เกี่ยว

ของกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับวิศวกรรม

ดานบุคลิกภาพ สอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิค

การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี การบรรยาย

ตอสาธารณะ และการวางตัวในการ ทำงานในบาง

รายวิชาที่เกี่ยวของ

ดานภาวะผูนำ และความรับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยใน

ตนเอง

- กำหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทำงานเปนกลุม

และมีการกำหนดหัวหนากลุมในการทำรายงานตลอดจน

กำหนดใหทุกคนมีสวนรวมในการทำสื่อการนำเสนอและ

นำเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดสราง

ภาวะผูนำและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี - มีกิจกรรมนัก

ศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปนหัวหนาใน

การดำเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิด

ชอบ - มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขา

เรียนตรงเวลา เขาเรียนอยางสม่ำเสมอ มีสวนรวม

ในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดงความคิดเห็น

2.การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน

    1. ดานคุณธรรม

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมที่ตองการพัฒนา

  (1)   มีวินัยดานการตรงตอเวลา

(2)   มีความรับผิดชอบในการทำงานที่ไดรับมอบหมาย

(3)   มีความซื่อสัตยสุจริต โดยไมคัดลอกผลงานคนอื่น ไมลงชื่อเขาชั้นเรียนแทนเพื่อน

(4)   เสียสละโดยการชวยเหลือเพื่อนในระหวางเรียน

(5)   เปนแบบอยางที่ดีในการแตงกาย การเอื้ออาทรตอเพื่อนรวมชั้นเรียน

(6)   สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม เมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาระหวางเรียน



วิธีการสอน

  (1)   บรรยายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหา

(2)   ผูสอนเปนแบบอยางที่ดี

(3)   สอนโดยใชกรณีศึกษาในดานคุณธรรมจริยธรรม

(4)   สอนโดยใชปญหาเปนหลัก

 วิธีการประเมินผล

  (1)   การเช็คชื่อเขาชั้นเรียน

(2)   การสังเกตพฤติกรรม

(3)   การอภิปราย รายงาน การนำเสนอและการตอบคำถาม

(4)   ประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน

  2. ดานความรู

ผลการเรียนรูดานคุณธรรมที่ตองการพัฒนา

  (1)   อธิบายองคความรูดานวิทยาศาสตรกับชีวิตประจำวันได

(2)   ใชตัวเลขในการตีความหมายระดับพื้นฐานได

(3)   ใชสถิติขั้นตนในชีวิตประจำวันได

(4)   อธิบายความหมายของการสื่อสารได

(5)   อธิบายสวนประกอบคอมพิวเตอรพรอมบอกการใชงานได

(6)   ใหความหมายของสารสนเทศได

(7)   อธิบายความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมในสังคมได

(8)   สามารถบริหารและจัดการปญหาของตนเองในชีวิตประจำวันได

(9)   เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น

วิธีการสอน

  (1)   สอนแบบบรรยายโดยใชภาพประกอบ

(2)   สอนโดยใชกรณีศึกษา

(3)   สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน

(4)   การเรียนรูโดยการปฏิบัติ

(5)   การเรียนรูแบบรวมมือ

(6)   การศึกษาดูงาน

วิธีการประเมินผล

  (1)   การทดสอบยอย

(2)   การสอบ

(3)   การนำเสนองาน



(4)   ผลงานรายงาน โครงงาน

  3. ดานทักษะทางปญญา

 ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา

  (1)   สามารถสืบคนวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศมาใชในชีวิตประจำวัน

(2)   สามารถนำความรูแบบบูรณาการแกปญหาที่ซับซอนได

วิธีการสอน

  (1)   สอนแบบบรรยายโดยใชภาพประกอบ

(2)   สอนโดยใชกรณีศึกษา

(3)   สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน

(4)   สอนโดยการปฏิบัติ

(5)   การเรียนรูแบบรวมมือ

วิธีประเมินผล

  (1)   การทดสอบยอย

(2)   การสอบ

(3)   การนำเสนองาน

(4)   ผลงานรายงาน/โครงงาน

  4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา

  (1)   สามารถเปนผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ

(2)   ดำรงตนอยูในสังคมที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข

(3)   สามารถปรับสภาพอารมณเพื่อทำงานรวมกับผูอื่น

(4)   รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุม

(5)   พัฒนาตนเองดานการคิดในเชิงบวก

(6)   พัฒนาตนเองใหสอดคลองกับสภาพสังคม

(7)   แสดงออกซึ่งความรัก ความภาคภูมิใจในสถาบันและทองถิ่น

(8)   มีจิตสาธารณะพรอมใหความชวยเหลือกับเพื่อนมนุษย

วิธีการสอน

  (1)   สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน

(2)   สอนจากสภาพจริงที่เกิดขึ้นในสถาบันและในชุมชน

(3)   การเรียนรูแบบรวมมือ



(4)   การศึกษาดูงาน

วิธีประเมินผล

  (1)   ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออก

(2)   เพื่อนประเมินเพื่อน

(3)   ประเมินผลงานรายงาน โครงงาน

  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการพัฒนา

  (1)   สามารถใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลขได

(2)   สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ

(3)   สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรูไดอยางเหมาะสม

วิธีการสอน

  (1)   สอนโดยการฝกปฏิบัติ

(2)   สอนโดยใชกรณีศึกษา

(3)   สอนโดยใชโครงงานเปนฐาน

วิธีประเมินผล

  (1)   การสอบ

(2)   ประเมินผลการปฏิบัติ

(3)   ผลงานรายงานและการนำเสนอ

  

3.แผนที่การแสดงก

ารกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา(โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก)

4.แผนที่การแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของหลักสูตรตอคานิยมองคกรณมหาวิทยาลัย

มหิดล(โปรดดูรายละเอียดในภาคผนวก)



หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

   1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 7 ขอ 23 และ

24 (เอกสารแนบหมายเลข 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม

   2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนัก

ศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปน ตางกลุม ตางชั้นป ตางคณะ แลวแตกรณี เพื่อนำผลมาใชในการ ปรับปรุง

รายวิชา 2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหา

ใกลเคียงกัน เพื่อไมใหเกิดความซ้ำ ซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเนื่อง แลวแตกรณี และทบทวนเนื้อหา

โดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับตำรา หรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย

เพื่อใหเกิดการพัฒนาเนื้อหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 2.3 เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ

และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.4 ทบทวนและเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษของนัก

ศึกษา โดยมีการเทียบเคียงการเรียนรูของนักศึกษา ที่ไดเรียนในรายวิชาที่สอนเปน ภาษาอังกฤษ เพื่อนำมา

พัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษ

   3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8

ขอ 29 (เอกสารแนบหมายเลข 4) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรู

ความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศ ของ

มหาวิทยาลัย 3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่กำหนด ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 3.4 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 3.5 การใหอนุปริญญา

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

เครื่องกล จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 3.5.1 ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับ

ปริญญาหรืออนุปริญญา 3.5.2 ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 3.5.3 ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ

ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 แตไมต่ำกวา 1.75



หมวดที่ 6 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

   1. การพัฒนาคณาจารย

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑให

อาจารยใหมทุกคนตองขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพี่เลี้ยงทำหนาที่ใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการ

เรียนการสอน 1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหม

ศึกษาคนควา จัดทำเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอน ในหัวขอหนึ่งหรือหลายหัวขอที่อาจารยใหมมีความรูและถนัด

เพื่อทดลองทำการสอนภายใตคำแนะนำของอาจารยพี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 1.5 การกำหนดใหอาจารย

ใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร

   2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล (1) กำหนดใหอาจารยตองเขารับ

การอบรมเพื่อพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตามความตองการของ

อาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยใน

หัวขอตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจำทุกป (2

) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคนอื่น รวม

ถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน (3) การสงเสริมหรือสราง

โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทำ

วิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเผยแพรในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา

เดียวกันของหลายๆ สถาบัน 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ (1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวม

การอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ

1 ครั้ง (2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนำเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอปละ 1 เรื่อง



หมวดที่ 7 การประกันหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กำหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งตองทำ

หนาที่ดังนี้ 1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯที่มีจำนวนและคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี

พ.ศ.2558 เพื่อทำหนาที่บริหารและ ดำเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การ

ปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง หรือมากกวา 1.2 มีคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนฝายวิชาการ ระดับคณะ เพื่อควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 1.3 มี

อาจารยผูประสานงานรายวิชาตางๆ เพื่อทำหนาที่จัดทำ มคอ. 3 มคอ.5 และมคอ. 7 เพื่อวางแผนการจัด

การเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงรายวิชาที่รับผิดชอบใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรปริญญา

ตรี พ.ศ.2558

เปาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

   2.1 การบริหารงบประมาณ

   2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม

   2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

   2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร

เปาหมาย การดำเนินการ การประเมินผล

3. การบริหารคณาจารย

3.1 การรับนักศึกษา 3.1.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อใหไดนักศึกษาตามเปาหมายของการรับทั้งดาน

ปริมาณและคุณภาพ 3.1.2 มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในปแรกของการเรียน เพื่อใหมีทักษะพื้นฐานที่

จำเปนสำหรับการเรียนในหลักสูตรฯ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.2.1 หลักสูตรมีการแตงตั้ง

อาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาได

โดยตองกำหนดชั่วโมงใหคำปรึกษา (Office hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ยังมีระบบ

อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งจะคอย ชี้แนะกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการทำโครงงาน

และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและการประเมินดานตางๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะและศักยภาพใหกับนักศึกษา

โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผู กำหนดรูปแบบกิจกรรม ดำเนินการและประเมินผลกิจกรรม เพื่อปรับปรุงกิจกรรม

ใหมีประโยชนตรงตามผลการเรียนรูของผูเรียน 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.3.1 ผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงาน

อัตราการคงอยูของนักศึกษา 3.3.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนหาแนวทางในการลดอัตราการตก

ออกของนักศึกษา โดยดำเนินการประชุมหารือหลังสิ้นสุดปการ ศึกษา 3.3.3 ผูรับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ



สำรวจความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในทุกปการศึกษา และใหนำผลการประเมินไปปรับปรุง คุณภาพของ

การบริหารหลักสูตร 3.3.4 กรณีที่นักศึกษาสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถยื่นคำรองตรวจสอบ

ระดับคะแนนในแตละรายวิชาได ตามหลักเกณฑของ มหาวิทยาลัย

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4.1.1 มีระบบและกระบวนการรับอาจารยใหมของหลักสูตรโดยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติเบื้องตนและหารือกับอาจารยผูสอนใน สาขาวิชา จากนั้นจึงนำเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติ

ละสงเรื่องเพื่อดำเนินการตอไปยังสวนการเจาหนาที่เพื่อดำเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณ ตามเกณฑของ

คณะและมหาวิทยาลัย 4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดำเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาที่เปดสอน

โดยประเมินจากความเชี่ยวชาญ ผลประเมินการสอนใน ที่ผานมาและภาระงานโดยรวม 4.1.3 มีงบพัฒนาวิชา

การของอาจารยเพื่อสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา 4.2 คุณภาพอาจารย มีการติดตามและ

กระตุนใหอาจารยมีตำแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้นผานระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละป 4.3 ผลที่เกิดกับ

อาจารย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการบริหารจำนวนอาจารยที่เหมาะสมตอจำนวนนักศึกษา

อัตราการคงอยูของอาจารย และความพึง พอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารงานของหลักสูตร และรายงาน

ใหอาจารยผูสอนในสาขาวิชาทราบทุกปการศึกษา เพื่อนำขอมูลไปพัฒนา คุณภาพของอาจารย

5. การสนับสนุนและการใหคำแนะนำการศึกษา

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผาน

การวิพากษการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เพื่อสรุป ปญหาและแนวทางการพัฒนา 5.2 การ

วางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 5.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุม

รวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมิน ผลทุกรายวิชา เพื่อ

เตรียมขอมูลไวสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร

และได บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 5.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกำหนดผูสอนในแต

ละรายวิชาโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ ผลการประเมินการสอนที่ผานมา และภาระ งานสอนโดยรวม 5.2

.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทำหนาที่ติดตามการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ในแตละภาคการศึกษา แลวนำ

ผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการเรียนการสอนผานการประชุมอาจารยผูสอนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา

5.2.4 มีระบบการรับการอุทธรณของนักศึกษาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนำเขาที่ประชุมอาจารยผูรั

บผิดชอบหลักสูตรเพื่อพิจารณา 5.3 การประเมินผูเรียน มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การ ประเมินการจัดการ

เรียนการสอน การทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยการประชุมรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผู

สอน เมื่อสิ้น สุดภาคการศึกษา

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

6.1 การบริหารงบประมาณ คณะจัดสรรงบประมาณประจำป เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน

โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอม

ใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 6.2.1 สำนักวิ

ทยบริการมีทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1) หนังสือ - ภาษาอังกฤษ



จำนวน 1,107 รายการ - ภาษาไทย จำนวน 3,835 รายการ - E-books จำนวน 194 รายการ (2)

วารสาร - ภาษาอังกฤษ จำนวน 31 รายการ - ภาษาไทย จำนวน 57 รายการ (3) ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books) จำนวน 4 รายการ - Science Direct

eBook - Knovel - eBook Academic Collection (EBSCOhost) - SpringerLink eBooks

วารสารอิเล็กทรอนิกส (E-Journals) จำนวน 13 รายการ - IEEE Explore - ProQuest

Dissertation - ASME/Technical Journals - H.W. Wilson - ACM Digital Library -

ASTM International Standards - Springer Link - Taylor & Fransis - Engineering

Fracture Mechanics - Engineering Geology - Environment and Planning, Part B:

Planning and Design - Technometrics - Journal of the American Statistical

Association ฐานขอมูลสำหรับการอางอิง จำนวน 5 รายการ - Scopus - ISI Web of Knowledge

- SciVal - Web of Science - Journal Citation Report ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่สกอ. บอกรับ

จำนวน 7 รายการ - ScienceDirect - ProQuest Dissertations & Theses Fulltext -

SpringerLink eJournal - Web of Science - Emerald Management 175 - Wilson

Databases (12 Subjects) - Academic Search Complete E-Theses จำนวน 4 รายการ - KKU

-E-Theses - TDC (Thai Digital Collection) - STKS (Thai Theses Online) - CHE PDF

(Dissertation Full Tex) เครื่องมืออื่นๆ จำนวน 4 รายการ - โปรแกรม Turnitin สำหรับการ

ตรวจสอบการคัดลอก - โปรแกรม Zotero สำหรับการจัดการบรรณานุกรม - Impact Factor (SCIMAGO

Journal Rank, Journal Citation Impact Factor, คา Thai-Journal Impact Factors) 6

.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (1) สถานที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มี

พื้นที่สำหรับการเรียนการสอน และ พื้นที่ใชสอยของนักศึกษาดังนี้ หองสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1

หอง หองบรรยาย 7 หอง - หอง EN 7211 ไมเกิน 30 ที่นั่ง ขนาด 64 ตารางเมตร - หอง EN 7213

ไมเกิน 50 ที่นั่ง ขนาด 80 ตารางเมตร - หอง EN 7108 ไมเกิน 80 ที่นั่ง ขนาด 96 ตารางเมตร -

หอง EN 10201 ไมเกิน 100 ที่นั่ง ขนาด 162 ตารางเมตร - หอง EN 10203 ไมเกิน 50 ที่นั่ง ขนาด 8

1 ตารางเมตร - หอง EN 10204 ไมเกิน 10 ที่นั่ง ขนาด 35 ตารางเมตร - หอง EN 10205 ไมเกิน 7

0 ที่นั่ง ขนาด 90 ตารางเมตร หองประชุม-สัมมนา 3 หอง หองพักนักศึกษา 6 หอง หองปฏิบัติการทางกล

ศาสตรของไหล 1 หอง หองปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต 4 หอง หองปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตร และการ

ถายโอนความรอน 3 หอง หองปฏิบัติการทางพลศาสตร 4 หอง หองปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 3 หอง หอง

ปฏิบัติการทางดาน Process Control 3 หอง หองปฎิบัติการทางดาน Calibration Test Set 1 หอง

หองปฏิบัติการทางดานอื่นๆ 4 หอง (2) อุปกรณการสอน Fluid Mechanics Lab - Centrifugal Pump

Test Set 1 เครื่อง - Friction Loss in Pipe 1 เครื่อง - Air Compressor Test Set 1

เครื่อง - Pump performance Test Set 1 เครื่อง - Fan performance Test Set 1 เครื่อง -

Viscometer Test Set 2 เครื่อง Automotive Lab - Engine Test Bed Gasoline Engine

Test Bed 1 เครื่อง Diesel Engine Test Bed 1 เครื่อง - Exhaust Gas Analyzer & Smoke

Detector 1 เครื่อง - Sectioned Engine Sectioned Working Ignition 1 เครื่อง Sectioned



Turbo Charger 1 เครื่อง Sectioned Disc Brake 1 เครื่อง Sectioned Drum Brake 1 เครื่อง

Sectioned Overdrive 1 เครื่อง Sectioned Automatic Gearbox Sectioned Manual

Gearbox 1 เครื่อง 1 เครื่อง Sectioned Working Ignition Sectioned steering Mechanism

1 เครื่อง 1 เครื่อง Working Hydraulic Disc/Drum Brake 1 เครื่อง Sectioned Voltage

Regulator 1 เครื่อง Sectioned Hybrid Engine 1 เครื่อง Thermodynamics & Heat Transfer

Lab - Heat Conduction Set 1 เครื่อง - Heat Radiation Set 1 เครื่อง - Refrigeration

Unit 1 เครื่อง - Air Condition Unit Window Type 1 เครื่อง Chiller Air Condition Test

Set Air & Heat Pump Test Set Bomb calorimeter 1 เครื่อง 1 เครื่อง 1 เครื่อง - Bomb

calorimeter 1 เครื่อง - Heat Exchanger Test Set 1 เครื่อง - Two Phase Heat Transfer

Test Set 1 เครื่อง - Vortex Tube Test Set 1 เครื่อง - Solar Hot Water Heater 1 เครื่อง

- Seta Flash Tester 1 เครื่อง Dynamics Lab - Balancing Machine 1 เครื่อง -

Vibration Test Set 1 เครื่อง - Cam Analysis Test Set 1 เครื่อง - Warm Gear Test Set

1 เครื่อง Materials Testing Lab - Tensile Test Set 1 เครื่อง - Hardness Tester Rock

Well Hardness Tester Brinell Hardness Tester 1 เครื่อง 1 เครื่อง Vickers Hardness

Tester 1 เครื่อง - Torsion Test Set 1 เครื่อง - Fatigue Test Set Fatigue Test Set(by

weight) 1 เครื่อง Fatigue Test Set(by spring) 1 เครื่อง - Impact Test Set 1 เครื่อง -

Spectrometer Test Set 1 เครื่อง - Micro Structure Test Set 1 เครื่อง - Screw Test

Set 1 เครื่อง - Hardening Oven United 1 เครื่อง Process Control Lab - Flow Control

by Pneumatic System 1 เครื่อง - Pressure Control Test Set 1 เครื่อง - Temperature

Control Test Set 1 เครื่อง - Pendulum Control System 1 เครื่อง - Level Control Test

Set 1 เครื่อง - Pressure & Forcing Sensor Test Set 1 เครื่อง - Hygraulic Test Set 1

เครื่อง - Manufacturing Process Demonstration Set 1 เครื่อง - Pneumatic Test Set 1

เครื่อง - KUKA Robot KUKA Robot (KR-16) KUKA Control Panel (KCP) 1 เครื่อง 1 เครื่อง

Calibration Test Set - Gas Dead Weight Tester 1 เครื่อง - Hydraulic Dead Weight

Tester 1 เครื่อง - Temperature Humidity & Dew Point Recorder 1 เครื่อง - Relative

Humidity Generator 1 เครื่อง - Temperature Calibration Bath 1 เครื่อง - Dry Well

Calibrator 1 เครื่อง - Dry-Block Calibrator 1 เครื่อง Lab อื่นๆ - Polishing Machine

Set 1 เครื่อง - Manufacturing Process Set Milling CNC Machine 1 เครื่อง Lathe CNC

Machine 1 เครื่อง Manual Lathe 1 เครื่อง Rapid Prototype Set 1 เครื่อง 6.3 การจัดหา

ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำรวจความตองการของผูสอน และวาง

แผนงบประมาณ เพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ตามปงบประมาณ 6.4 การประเมินความเพียง

พอของทรัพยากร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำรวจความตองการของผูสอน และ ผูเรียน เพื่อดำเนินการ

จัดหา ตามปงบประมาณ

7. ตัวบงชื้ผลการดำเนินงาน



ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 2560 2561 2562 2563 2564

(1)อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80

มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม

และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

(2)มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2

ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ

หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

(3)มีรายละเอียดของรายวิชา

และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึก

ษาใหครบทุกรายวิชา

(4)จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา

(5)จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

(6)มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียน

รู ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25

ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา

(7)มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

หรือ การประเมินผลการเรียนรู

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

(8)อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน

ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน

(9)อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

(10)จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)

ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50

ตอป

(11)ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุ

ณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

(12)ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0



ตัวบงชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกำหนด (เอกสารแนบหมายเลข 8)



หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

   1.1 การประเมินกลยุทธการสอน (1) การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา (2) การประชุมรวม

ของอาจารยในภาควิชาฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและ

ประสบการณ หรือเพื่อนรวมงาน (3) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียน

การสอนในชวง ของการเรียนแตละรายวิชา (4) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

เปรียบเทียบพัฒนาการหรือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน (5) การทำวิจัย

ในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 1.2 การ

ประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน (1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย

โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย (2) การประเมินการสอนของตนเองโดยหัวหนา

สาขา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนรวมงาน ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป ของอาจารย/

พนักงานสายผูสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

   2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพื่อนำขอมูลมาทบทวนและปรับปรุง การจัดการ

แผนการเรียน การจัดการเรียนการ สอนและเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ำซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 2.2

การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 2.3 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพื่อติดตามผลการนำ

ความรูและประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทำงาน 2.4 การประเมินหลักสูตร โดยผู

ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร 2.5 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพื่อ

สำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบ จากหลัก

สูตรนี้

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร

   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

   4.1 อาจารยประจำวิชา อาจารยผูสอน นำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ผู

บังคับบัญชา และหรือเพื่อรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับ

ผิดชอบ 4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ดำเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดที่มีขอบกพรอง

สำหรับปการศึกษาถัดไป 4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนัก

ศึกษาปจจุบันและอาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนำไปแกไขปรับปรุง

หลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย



ภาคผนวก
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