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วัตถุประสงค 

หล ักส ู ตรว ิ ศวกรรมศาสตรบ ัณฑ ิต  สาขาว ิ ช าว ิ ศวกรรมส ิ ่ ง แวดล  อม  (หล ั กส ู ตรปร ับป รุ ง  

พ.ศ. 2565) มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

ทําหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ    

2 มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอ

ในระดับที่สูงข้ึน 

3 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมอยาง

ตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

พรอมทั้งสามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

4 มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม    

5 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการติดตอสื่อสาร การ

เรียนรู และการปฏิบัติงาน  

7 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

8 มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการนวัตกรรม สามารถนําเสนอเพื่ออธิบายโครงการทางดาน

ธุรกิจและเขาใจความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได 

 



โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาและกลุมวิชา จํานวนหนวยกิตตามแผนการศึกษา 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 

1.1 กลุมวิชาภาษา 12 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 6 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 12 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                               ไมนอยกวา 109 

 ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1  กลุมวิชาพ้ืนฐาน 36 

2.2  กลุมวิชาเฉพาะ 64 61 

2.2.1 วิชาพื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 28 28 

2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 36 33 

2.3 กลุมวิชาเลือก                              ไมนอยกวา 9 6 

2.2 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 

- ฝกงาน 

 

- สหกิจศึกษา 

 

1  

(ไมนบัหนวยกิต) 

- 

 

- 

 

6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                            ไมนอยกวา 6 
 

 

 

3.1.3  รายวิชา 

 3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                            30 หนวยกิต 

                       น ั กศ ึ กษ าต  อ ง เ ร ี ย น และสอบผ  า น ร า ย ว ิ ช าท ี ่ ก ํ า หนด ไ ว  ใ นกล ุ  ม ต  า ง  ๆ  

ดังรายละเอียดแยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา                                12 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต ทุกรายวิชา

ดังตอไปนี้ 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 

English I 

3(3-0-6) 

 

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 

English II 

3(3-0-6) 

 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 

English III 

3(3-0-6) 

 



LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 

English IV 

3(3-0-6) 

 

 

(2)  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                       6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 6 

หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

Learning Skill Development 

3(3-0-6) 

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

Work Preparation and Continuing Self-Development 

3(3-0-6) 

 

 

 (3)  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                         12 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุ มวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จํานวน 12 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

EN 002 101 การบมเพาะจิตวญิญาณผูประกอบ 

Entrepreneurial Spirit Incubation 

3(3-0-6) 

GE 362 785 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 

Creative Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

*GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิตสิําหรับเอบีซีด ี

Computational & Statistical Thinking for ABCD 

3(2-2-5) 

  *GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทุกวิชาชีพ 

ABCD for All Professions 

3(2-2-5) 

   
 

 3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ                      ไมนอยกวา 109 หนวยกิต 

(1)  กลุมวิชาพ้ืนฐาน                   36 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                               24 หนวยกิต 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  
 

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  
 

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 
Calculus for Engineering I 

 

 

 



SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC 402 202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 
Fundamentals of Physics II 

 

 

 

วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม                      12 หนวยกิต 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming 

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development ไมนับหนวยกิต 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials 
 

 

(2)  กลุมวิชาบังคับ                            61 หรือ 64 หนวยกิต 

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม                             28 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาในกลุมพืน้ฐานวศิวกรรมสิ่งแวดลอมทุกรายวิชาตอไปนี ้

**EN 112 602 กลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics 

3(3-0-6) 

**EN 112 603 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics Laboratory 

1(0-3-2) 



EN 413 400 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

Engineering Economy 

3(3-0-6) 

EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 

Design of Engineering Experiments 

3(3-0-6) 

EN 612 001 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Chemistry for Environmental Engineers 

3(3-0-6) 

EN 612 002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Chemistry Laboratory for Environmental Engineers 

1(0-3-2) 

EN 612 003 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิง่แวดลอม 

Biology for Environmental Engineers 

3(3-0-6) 

EN 612 004 ปฏิบัติการชวีวิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Biology Laboratory for Environmental Engineers 

1(0-3-2) 

EN 612 005 หนวยปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม 

Environmental Unit Operations 

3(3-0-6) 

EN 613 006 หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม 

Environmental Unit Processes 

3(3-0-6) 

*EN 613 007 

 

ปฏิบัติการหนวยกระบวนการและหนวยปฏิบัติการทางสิง่แวดลอม 

Environmental Unit Processes and Operation Laboratory 

1(0-3-2) 

*EN 613 008 พื้นฐานวิศวกรรมโยธาสาํหรับวศิวกรสิง่แวดลอม 

Basic Civil Engineering for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

 

วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม                33 หรือ 36 หนวยกิต 

นักศึกษาจะมีสทิธิ์สาํเร็จการศึกษาตองผานเกณฑดังนี ้

- นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอมทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 โดยการ

คิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที่สุดของแตละรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 614 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จะไดรับการยกเวนไม

ตองเรียนวิชา EN 614 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และ EN 614 999 โครงการวิศวกรรม

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

**EN 112 402 การสํารวจ 

Surveying 

3(3-0-6) 

**EN 112 403 ปฏิบัติการสาํรวจ 

Surveying Laboratory 

1(0-3-2) 



EN 613 101 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 

Water Supply Engineering and Design 

4(3-3-7) 

EN 613 301 การจัดการขยะและเทคโนโลย ี

Solid Waste Management and Technology 

4(3-3-7) 

**EN 613 404 ระบบสิง่แวดลอมและการจัดการ 

Environmental Systems and Management 

3(3-0-6) 

EN 614 102 วิศวกรรมนํ้าเสียและการออกแบบ 

Wastewater Engineering and Design 

4(3-3-7) 

EN 614 201 การควบคุมมลพิษ อากาศและการออกแบบ 

Air Pollution Control and Design 

4(3-3-7) 

EN 614 402 การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม 

Environmental Impact Assessment 

3(3-0-6) 

EN 614 501 การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 

Building Sanitation and Design 

4(3-3-7) 

EN 614 502 การจัดการของเสียอันตราย 

Hazardous Waste Management 

3(3-0-6) 

EN 614 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Environmental Engineering Pre-project 

1(0-3-2) 

EN 614 999 โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Environmental Engineering Project 

 

2(0-6-3) 

(3)  กลุมวิชาเลือก     ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต 

น ักศ ึกษาต อง เล ือกเร ียนและสอบผ  านจากรายว ิชาต อไปน ี ้  หร ือรายว ิชา 

ที ่คณะเป ดเพ ิ ่มเต ิมภายหล ังท ี ่ผ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ ําคณะฯ สําหรับนักศ ึกษา 

ที่เลือกเรียนวิชา EN 614 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ ่งแวดลอม อยางนอย 6 หนวยกิต หรือ และสําหรับ

นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 613 796 การฝกงาน อยางนอย 9 หนวยกิต 

 

กลุมวิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

EN 611 501 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมข้ันแนะนํา 

Introduction to Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

EN 613 204 การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Climate Changes Mitigation and Adaptation 

3(3-0-6) 

EN 613 401 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 

Environmental Health and Safety Engineering 

3(3-0-6) 



EN 613 403 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 

Industrial Pollution Prevention 

3(3-0-6) 

EN 613 404 ระบบสิง่แวดลอมและการจัดการ 

Environmental Systems and Management 

3(3-0-6) 

EN 614 103 การจัดการคุณภาพนํา้ 

Water Quality Management 

3(3-0-6) 

EN 614 104 เทคโนโลยนีํ้าเสยีข้ันสูง 

Advanced Wastewater Technology 

3(3-0-6) 

EN 614 105 มลพิษนํา้จากอุตสาหกรรมและการควบคุม 

Industrial Water Pollution and Control 

3(3-0-6) 

EN 614 202 การจัดการคุณภาพอากาศ 

Air Quality Management 

3(3-0-6) 

EN 614 203 การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น 

Noise Pollution and Vibration Control 

3(3-0-6) 

EN 614 503 การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Computer Application in Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

EN 614 504 สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

Environment and Energy 

3(3-0-6) 

EN 614 505 เทคโนโลยชีีวภาพสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Biotechnology for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

EN 614 506 กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับวิศวกรรมสิง่แวดลอม 

Production Process of Industries for Environmental Engineering 

3(3-0-6) 

EN 614 774 หัวขอพิเศษทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Selected Topics in Environmental Engineering 

 

3(3-0-6) 

กลุมวิชาเลือกสาขาวิชาวิศวกรรมอ่ืนๆ 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Railway System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  



EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

EN 112 200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 

Engineering Geology 

3(3-0-6) 

* EN 112 303 กําลังวัสด ุ 4(4-0-8) 

 Strength of Materials  

**EN 112 305 วัสดุวิศวกรรมโยธา  

Civil Engineering Materials  

3(3-0-6) 

**EN 112 306 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Materials Laboratory 

1(0-3-2) 

EN 113 201 ปฐพีกลศาสตร 

Soil Mechanics 

3(3-0-6) 

EN 113 202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 

Soil Mechanics Laboratory 

1(0-3-2) 

**EN 113 306 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design & Practice 

4(3-3-8) 



EN 113 602 อุทกวิทยา 

Hydrology 

3(3-0-6) 

**EN 114 101 การจัดการงานกอสรัาง 

Construction Management 

3(3-0-6) 

EN 114 207 โครงสรางดนิ 

Earth Structures 

3(3-0-6) 

EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 

Fundamentals of Electrical Engineering 

3(3-0-6) 

EN 412 500 กระบวนการผลิต 

Manufacturing Processes 

3(3-0-6) 

**EN 512 300 อุณหพลศาสตร 1 

Thermodynamics I 

3(3-0-6) 

**EN 512 301 อุณหพลศาสตร 2 

Thermodynamics II 

3(3-0-6) 

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

   

(4)  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                         1 หรือ 6 หนวยกิต 

 น ั กศ ึ กษาท ี ่ ม ี หน  วยก ิ ตสะสมไม  น  อยกว  าสามในส ี ่ ของหน  วยก ิ ตท ั ้ ง หมด 

ในหลักส ูตร และมีสถานะเปนนักศึกษาชั ้นปท ี ่  3 หรือส ูงกว า หรือได ร ับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

ตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาใดวิชาหนึ่งจากรายวิชาตอไปนี้ 

EN 613 796 การฝกงาน 

Practical training 

1(0-3-1) 

ไมนับหนวยกิต 

**EN 614 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Cooperative Education in Environmental Engineering 

6 หนวยกิต 

  

 

 

 



3.1.3.3   หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย ขอนแกน หรือ

สถาบันการศึกษาอื่น หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเปดเพิ่มเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

หมายเหตุ        *   หมายถึง  รายวชิาใหม 

    **    หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู  

Learning Skill Development 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ลักษณะพื้นฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทักษะ

การเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรเพื ่อการเรียนรู การ

จัดการคุณภาพในองคกร หลักพื้นฐานความปลอดภัย ทักษะการตั้งคําถาม 

ทักษะการจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรคไคเซนในการศึกษา ทักษะการ

ทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน ทักษะการแกไขปญหา 

Basic description of work, 21st century learning skill, self-paced 

learning, introduction to application of computer for learning, quality 

management system in organization, principles of safety, inquiry skill, 

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

skill, presentation technique, problem solving skill  

 

   

**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ สภาวะสมดุล การ

วิเคราะหโครงสรางเบื้องตน แรงเสียดทาน จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต หลักการ

งานสมมติ และ พลศาสตรเบื้องตน 

 



  Statics concept, force system and resultant, equilibrium, 

fundamental structural analysis, friction, centroid, principle of virtual 

work and introduction to dynamics 

 

   

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  

Engineering Drawing 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(2-3-6) 

 ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย การใหขนาด

และระยะคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง ภาพชวยและแผนคลี่ แบบ

รายละเอียดและแบบประกอบใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

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 

 

   

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

Computer Programming 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

  แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร แนวคิดของระบบ

คอมพิวเตอร  องค ประกอบของฮาร ดแวร องค ประกอบของซอฟตแวร 

ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูล

อ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส   การแปลงข  อม ู ล เป  นสารสน เทศ การประมวลผล

ขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม แนวคิด

การออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลพื้นฐาน การนําเขาและการ

สงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ สายอักขระและแฟมขอมูล 

 

  Computer concepts: evolution of computer, computer 

system concepts, hardware components, software components, 

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, high level language 

programming, high level language programming fundamental, 

 



fundamental data types, data input and output, control structures, 

functions, arrays, strings and files 

   

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development                                   ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวมขอมูล การ

วิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหอันตราย การ

สรางขอมูลจําเพาะ การออกแบบเชิงสรางสรรค การออกแบบแนวความคิด การ

ออกแบบตนแบบและการตรวจสอบ           

 

 Design thinking, identify needs, gather information, stakeholder 

analysis, operational research, hazard analysis, specification creation, 

creative design, conceptual design, prototype design and verification 

 

   

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ การประเมินศักยภาพของ

ตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการที่ดี หลักการพัฒนาสราง

เสริมคานิยมที่ดีในการทํางานและการเปนผูประกอบการที่ดี หลักการสราง

แรงจูงใจภายในและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสราง

ทัศนคติและการคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน หลักมนุษย

สัมพันธและการทํางานเปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา หลักคุณธรรมและ

จริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการทํางาน หลักในการ

ประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรค

และนวัตกรรม การสรางแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ และเคล็ดลับสู

ความสําเร็จของผูประกอบการ องคความรูในการประกอบธุรกิจเบื้องตนและ

หลักการใหบริการที่เปนเลิศ องคความรูเบื้องตนในการเขียนแผนธุรกิจ การ

วางแผนกลยุทธธุรกิจ การวางแผนดานการตลาด การฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการ

เปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

 

         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 

   

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม  

Engineering Materials 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการใชงานวัสดุ

วิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย สมบัติทางกล

และการเสือ่มสภาพของวัสดุ 

 

  Relationship among structures production processes 

applications of main groups of engineering materials, phase 

equilibrium diagrams and their interpretations, mechanical properties 

and materials degradation 

 

   

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  

Work Preparation and Continuing Self-Development  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับการพัฒนาประเทศ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการเปลี ่ยนแปลงเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน

การทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิดเชิงวิพากษและการคิดเชิงสรางสรรค การ

พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารสมัยใหม การเขียน

ประวัติและจดหมายสมัครงาน การเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนา

บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

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 

 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผนนโยบาย

การพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและการใชการขนสงทาง

ราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟ

และการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ ระบบการจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟา

ภายในตัวรถ ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงานโยธา การ

เดินรถ การจัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทางราง และ

รถไฟความเร็วสูง 

 

 

 History and evolution of rail transport system, policy 

planning, project development, forecast of travel demand and using 

rail transport, project management in rail transport system, railway 

track structure, bogies and motive power, railway station, railway 

electrification system, electrical system in rolling stock, signaling 

system and communication, civil construction, railway operation, 

maintenance management, business operation in rail transport 

system and high speed train 

 

   

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางข้ันแนะนํา กลไกการสัมผัส 

ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ การหลอลื่นระหวางลอ

และราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง ระบบแพนโทกราฟ ระบบลูกปน 

ระบบตัวลดการสั่นสะเทือน ระบบเกียรและการสงกําลัง องคประกอบของ

เคร่ืองยนตดีเซล และการเฝาตรวจสภาวะของเคร่ืองจักร 

 



 

 Introduction to tribology in railway system, contact 

mechanics, friction in wheel- rail contact, lubrication in rail wheel, 

surface damage mechanism in rail wheel, pantograph system, brake 

system, damper suspension system, gear and transmission system,  

components of diesel engine and machine condition monitoring 

 

   

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 วิศวกรรมลอเลื ่อนขั้นแนะนํา สวนประกอบที่สําคัญ ภาพรวมหลัก

พลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว (รางและเบรค) ลอและ

ผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับนํ้าหนัก ระบบเบรคและรูปแบบตู

โดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบพื้นฐาน การบํารุงรักษาและการ

ติดตาม ระบบลอเลื่อน 

 

 

 Introduction to railway rolling stock and major components, 

rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle dynamics (traction and 

brake), wheel and rail contact, comfort ride, bogie, suspension, brake 

system and rail coach body, rolling stock monitoring, maintenance 

and basic design concept are introduced 

 

   

EN 003 303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงขั้นแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมสําหรับ

รถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 

มาตรฐานที่เกี ่ยวของตางๆ กับระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดิน

รถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเมโทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟ

ทางไกล  รถสินคาและรถไฟความเร็วสูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบ

การควบโยง ระบบการควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอก

รถไฟ ผังระบบอาณัติส ัญญาณ การวางแผน การออกแบบและการเล ือก

เทคโนโลยี และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

 

 

 Introduction to transport system, overview of signaling 

system and controlling for train, automatic train protection, standard 

related to signaling system and traffic control, signaling system for 

 



mass rapid transit, urban train, inter- city train and high speed train, 

the shunt, mechanical railroad switch, light signal, interlocking 

system, train control system, signaling system inside and outside the 

train, signaling system diagram, planning, design and technology 

selecting and suitable signaling system  

   

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเปนมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ ระบบ

รางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตร

และพาณิชยของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การจัดการและบริหารองคกร

รถไฟ การพยากรณปริมาณผูโดยสารและสินคา การกําหนดโครงสรางอัตราคา

โดยสาร การวิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุน

และผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

 History of rail transport system in Thailand and foreign 

countries, railway system with urban development and land 

utilization, commerce and economic characteristics of railway 

system, policy, law, railway organization management and 

administration, forecast of passenger and merchandise demand, 

determination of train fares structure, feasibility study and analysis in 

railway system project, joint venture and impact of railway business 

operation 

 

   

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณาการ การ

จัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการขอมูลและ

เอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน

และการจัดการโครงการระบบราง 

 

 
 Planning and project management, integration assessment, 

schedule management, resources management system, document 
 



and information management, risk management, decision analysis 

related to railway project management 

   

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟข้ันแนะนํา ลอเลื่อนข้ัน

แนะนํา การเคลือ่นที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทางรถไฟ การออกแบบวาง

แนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชานเมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทาง

รถไฟและองคประกอบ ความเสถียรของทางที่ใชรางเชื ่อมยาว ระบบอาณัติ

สัญญาณ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินรถที่เก่ียวกับงานโยธา  

 

 

   Introduction to rail transport system and railway business 

administration, rolling stock, train moving, stop effected to rail track, 

rail track design, inter- city rail, sub- urban rail, urban rail, rail track 

structure and composition, stability of rail track in long rail link, 

signaling system facilities in railway operating related to civil work 

 

   

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การวางแผนการ

บํารุง โรงซอมบํารุง เครื่องมือและอุปกรณ คุณภาพและความปลอดภัยในการ

บํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี 

การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่ง

อํานวยความสะดวกและรถไฟความเร็วสูง 

 

  Basic concept of maintenance, principle of maintenance, 

maintenance planning, maintenance plants, tools and equipments, 

quality and safety in maintenance, case study in auxiliary systems on 

rolling stock, rolling stockpower systems, rail track system and 

station, railroad switching, signaling and communication system in 

electrical system, facilities 

 

  

 

 

 



EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงทางรางขั้นแนะนํา ภาพรวมของระบบจายไฟฟาสําหรับ

รถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟมอเตอรกระแสไฟ

สลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลยปองกันและระบบกราวด การจําลอง

ทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบไฟฟาสําหรับรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบ

ควบคุมประมวลผลและการจัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการ

บํารุงรักษา 

 Introduction to rail transport system, overview of railway 

electrification, DC railway power supply system, AC traction power 

system, principle and design of protective relay and grounding 

system, computer simulation of railway electrification, power quality, 

Supervisory Control and Data Acquisition ( SCADA) , auxiliary power 

supply system and maintenance 

 

   

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบรางขั้นแนะนํา ระบบจายไฟฟาสําหรับ

รถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐานของมอเตอรลากจูง 

กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการขับเคลื ่อนควบคุมความเร็ว

มอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอรกระแสไฟสลับ ระบบการเบรกทางกล ระบบ

การเบรกทางพลศาสตรและรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟทีใ่ชพลังงานจากแรง

แมเหล็กในการเคลื่อนที่  

 

 

 Introduction to infrastructure, railway electrification, 

overview of railway traction systems, basic physics of DC traction 

motor and AD traction motor, velocity control for DC motor and AC 

motor drive system, mechanical brake system, dynamic and 

regenerative braking system, magnetically levitating technology 

 

   

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  



 

 ระบบอัตโนมัติขั้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การประยุกตใน

ภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย สวิทช  เซนเซอร แอค

ชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง

สําหรับอุตสาหกรรม 

 Introduction to automation, role of automation, industrial 

applications, automation components, relays, switches, sensors,  

actuators, Programmable Logic Controller ( PLC)  and Industrial 

Internet of Things (IIoT) 

 

 

*EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบจําลองสารสนเทศอาคารขั้นแนะนํา แบบจําลอง วัสดุ แฟมมิลี 

เอกสาร วิว และ การจัดการโครงการ 

 Introduction to building information modeling, modeling, 

materials, families, documentation, views and project management 

 

 

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อนรถไฟและระบบ

หยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเคร่ืองยนตดีเซล รถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักร

ดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบมอเตอรลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและ

ตรง ระบบแบบมอเตอรเชิงเสนและระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรค

แบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 

 

 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram stop 

system, diesel engine propulsion system, diesel- hydraulics 

locomotive, diesel mechanical locomotive, diesel electrical 

locomotive, DC and AC direct and alternating current, linear motor 

system and electromagnetic suspension, transmission system and 

regenerative brake system 

 

 

 

 



EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การเคลื ่อนที ่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ การ

คํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและความเชื่อถือได 

การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถ อาณัติสัญญาณ

ประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหางระหวางขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ 

การวิเคราะหความจุของการเดินรถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพื่อ

รองรับการเดินรถ การจัดการและควบคุมการเดินรถของผูใหบริการขนสงระบบ

ราง 

 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, calculation 

of schedule, distance, time, principle of safety and reliability, 

distance arrangement between rolling stock in train operation, type 

railway signaling, effect of distance arrangement between rolling 

stock in train, principle of correlation, capacity analysis of train 

operation, flow design and the components for train operation, train  

operation  and  control  for  service  providers  in railway transport 

system 

 

 

EN 112 200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Geology  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  โลก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก แผนดินไหว ธรณีกาล แรและหิน 

การผุพังและกัดกรอนของดิน การเคลื่อนที่ของมวล การปรับปรุงเชิงลาด นํ้า

บาดาล ธรณีโครงสราง แผนที่ธรณีวิทยา การสํารวจสถานที่กอสราง 

 

  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 

 

   

* EN 112 303 กําลังวัสดุ 4(4-0-8) 

 Strength of Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 200  



  หนวยแรงและความเครียด ความสัมพันธระหวางหนวยแรงและ

ความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ แรงภายในและแรงภายนอก แรงภายใน

แนวแกนและผลของอุณหภูมิ แผนภูมิแรงเฉือนและโมเมนตดัดภายใน หนวยแรง

ดัดและหนวยแรงเฉือนในคาน  หนวยแรงบิด หนวยแรงระนาบ และความเครียด

ระนาบ  หนวยแรงรวมและหนวยแรงหลัก วงกลมโมรสําหรับหนวยแรงระนาบ 

การโกงเดาะของเสา ทฤษฎีการวิบัติ คานประกอบ ความเขมขนของหนวยแรง 

การบิดของทอผนังบาง การบิดของชิ้นสวนที่ไมเปนรูปทรงกระบอก การดัดไม

สมมาตร หนวยแรงเฉือนในชิ ้นสวนผนังบางเนื ่องจากโมเมนตดัดและจุด

ศูนยกลางการเฉือน   

 

  Stresses and strain, relation between stress and strain, 

mechanical properties of materials, internal and external forces, 

internal axial force and temperature effect, internal shear force and 

bending moment diagrams, bending and shear stresses in 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, composite beam, stress concentration, 

torsion of thin-walled tubes, torsion of noncircular members, 

unsymmetrical bending, shear stresses in thin-walled members 

subjected to subjected to bending and shear center 

 

   

**EN 112 305 วัสดุวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Civil Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 112 303  

  พฤติกรรมพื้นฐาน  คุณสมบัติ และการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาตางๆ 

เชน ปูนซีเมนต คอนกรีตและสวนประกอบ คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัว

แลว เหล็กและเหล็กเสน ไม วัสดุการทาง และวัสดุวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ 

 

  Fundamental behaviors, properties of various civil 

engineering materials such as cement, concrete and components, 

fresh and hardened concrete, steel and rebar, wood, highway 

materials, and others civil engineering materials 

 

   

**EN 112 306 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Materials Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 112 305  



  การทดสอบสารอินทรียในทรายสําหรับคอนกรีต คาทรายสมมูลยของ

ดินและมวลรวมละเอียด การพองตัวของทราย การทดสอบความตานทานการสกึ

กรอนของมวลรวมหยาบขนาดเล็กโดยเครื่องลอสแอนเจลิส การทดสอบการ

วิเคราะหขนาดมวลรวมหยาบและละเอียดโดยตะแกรง การทดสอบหนวย

นํ้าหนักของมวลรวม การทดสอบความถวงจําเพาะและความดูดซึมของมวลรวม

หยาบและละเอียด การทดสอบคอนกรีตสด การทดสอบความขนเหลวและ

ความสามารถทํางานไดของคอนกรีต การทดสอบความขนเหลวปกติและเวลา

การกอตัวของปูนซีเมนตไฮดรอลิก การทดสอบกําลังอัด กําลังดึงแยกและกําลัง

ดัดของคอนกรีต การทดสอบกําลังอัดและดัดของไม การทดสอบความแข็งของ

ไม การทดสอบกําลังดึง กําลังฉีกแตก และกําลังเฉือนของไม การทดสอบกําลังดงึ

ของเหล็กและอลูมิเนียม การทดสอบแรงบิดของเหล็กกลา เหล็กหลอ และ

ทองเหลือง 

 

  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 

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 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 

 

   

**EN 112 402 การสํารวจ 

Surveying 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

  ความรูเบื้องตนในงานสํารวจ งานสนามขั้นพื้นฐาน การทําระดับ หลัก

และการประยุกตใชกลองทีโอโดไลทและกลองสาํรวจแบบประมวลผล ระยะทาง

และการวัดทิศทาง คาคลาดเคลื่อนในงานรังวัด คาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได การ

แกไขขอมูล โครงขายสามเหลี่ยม การหาอาซิมัธอยางละเอียด วงรอบอยาง

ละเอียดและการปรับแก ระบบพิกัดระนาบ การทําระดับอยางละเอียด สเตเดีย 

 



การสํารวจภูมิประเทศ การเขียนแผนที่ การรังวัดพิกัดดวยระบบกําหนดตําแหนง

โลกดวยดาวเทียมนําหนพิภพข้ันแนะนํา 

 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, introduction to 

Surveying using Global Navigation Satellite System 

   

**EN 112 403 ปฏิบัติการสํารวจ 

Surveying Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม EN 112 402 

1(0-3-2) 

  การใชสมุดสนาม เลขนัยสําคัญ การวัดระยะทางโดยการเดินนับกาว 

การทําแผนที่ทางราบดวยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกลองระดับโดยวิธี 2 หมุด 

การหาคาผลตางระดับ การหาคาระดับตามทางยาวและทางขวาง การรังวัดมุม

ราบและมุมดิ่งดวยกลองสํารวจแบบประมวลผล การทําวงรอบโดยใชกลอง

สํารวจแบบประมวลผล การวางหมุดควบคุมดวยวิธีการเล็งสกัดตรง การวางหมุด

ควบคุมดวยวิธีเล็งสกัดยอน การหาอาซิมุทอยางละเอียดดวยจีเอ็นเอสเอส การ

ทําแผนที่ภูมิประเทศโดยสเตเดีย การทําแผนที่ภูมิประเทศโดยใชกลองสํารวจ

แบบประมวลผล 

 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 

 

 

 

 

 



**EN 112 602 กลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics 

เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 001 200 

3(3-0-6) 

  คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตรของการไหล สมการ

ความตอเนื่อง สมการโมเมนตัม และสมการพลังงานของการไหลคงที่ ความ

คลายคลึงและการวิเคราะหมิติ การไหลของของไหลผานทอ การวัดการไหลของ

ของไหล เคร่ืองจักรกลของไหลข้ันแนะนํา แรงกระทําตอวัตถุที่จมในการไหล 

 Properties of fluid; fluid statics; kinematics of fluid flow; 

continuity, momentum and energy equations in steady flow; 

similitude and dimensional analysis; fluid flow through pipes; fluid 

flow measurement; introduction to fluid machinery; forces on 

immersed object 

 

 

**EN 112 603 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 

Fluid Mechanics Laboratory 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม EN 112 602 

1(0-3-2) 

  คุณสมบัติพื ้นฐานของของไหล จุดศูนยกลางของความดัน จุดศูนย

เสถียร แรงที่ลําของไหลกระทําตอแผนระนาบ แรงที่ลําของไหลกระทําตอวัตถุ

รูปถวย มาตรเวนจูรี การไหลผานชองเปดขอบคม การไหลขามฝายสันคมรูป

สี่เหลี่ยมผืนผา การไหลขามฝายสันคมรูปสามเหลี่ยม การทดลองของเรยโนลด 

การสูญเสียพลังงานของการไหลในทอ การสูญเสียพลังงานของการไหลผาน

อุปกรณทอ 

 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, friction 

loss through pipe fittings 

 

   

EN 113 201 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

 Soil Mechanics  

 เ ง ื ่ อ น ไ ข ข อ ง ร า ย ว ิ ช า   :  EN 112 303 แ ล ะ  EN 112 602 ห รื อ  

EN 112 300 และ EN 112 600 

 

  กําเนิดดิน คุณสมบัติข้ันพื้นฐานและการจําแนกประเภทของดิน การบด

อัดดิน คาความซึมผานและปญหาการไหลซึมของนํ้าผานดิน หลักการความเคน

 



ประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายความเคน การทรุดตัวของดิน กําลังรับแรง

เฉือนของดิน ทฤษฎีหนวยแรงในมวลดิน เสถียรภาพเชิงลาด กําลังรับนํ้าหนัก

ของดิน 

  Soil formation of soil, index properties and classification of 

soil, compaction, permeability of soil and seepage problems, 

principle of effective stresses within a soil mass, stress distribution, 

compressibility of soil, shear strength of soil, earth pressure theory, 

slope stability, bearing capacity 

 

   

EN 113 202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

 Soil Mechanics Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 113 201  

  การเก็บตัวอยางและการเตรียมตัวอยางดิน การหาคาความชื้นในดิน 

การหาคาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะหขนาดของเม็ดดินโดยวิธีรอน

ผานตะแกรง การวิเคราะหขนาดเม็ดดินโดยวิธีตกตะกอน พิกัดอัตเทอรเบอรก 

การทดสอบความซึมไดของนํ้าในดิน การทดสอบหากําลังเฉือนโดยตรง การ

ทดสอบหากําลังอัดแบบไมถูกจํากัด การทดสอบหากําลังแบบสามแกน การ

ทดสอบการอัดตัวในทิศทางเดียว การบดอัดดิน และการทดสอบความหนาแนน

ของดินในสนาม 

 

  Introduction to methods of sampling and sample 

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

 

   

**EN 113 306 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8) 

 Reinforced Concrete Design & Practice  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 112 304  

  คุณสมบัติทางกลของคอนกรีตและเหล็กเสริม กลไกการรับแรงดัด แรง

เฉือน แรงในแนวแกน แรงบิด และอันตรกิริยาระหวางแรงภายในเหลานี้ใน

ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนวยแรงยึดเหนี่ยว การโกงตัวและรอย

แตกราวที่เก่ียวของ หลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวย

แรงใชงานและวิธีกําลัง การวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวน คาน พื้นทางเดียว 

 



พื้นสองทาง พื้นไรคาน บันได เสา และฐากราก ของอาคารเพื่อรับแรงลมและ

แรงแผนดินไหว การแนะนํามาตรฐานการออกแบบที่เกี่ยวของ การฝกปฏิบัติ

ออกแบบ 

  Mechanical properties of concrete and steel reinforcement, 

resisting mechanism of reinforced concrete members under internal 

forces (flexure, shear force, axial force, torsion) and combined 

actions, bond stress, deflection and associated cracking, principle of 

analysis and design by Working Stress Design (WSD) and Strength 

Design (SD) concepts, analysis and design of structural elements 

(beam, one-way slab, two-way slab, flat slab, stair, column, and 

footing) under wind and seismic loadings. introduction of relevant 

design standards and guidelines, design practice 

 

   

EN 113 602 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Hydrology  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 112 602  

  วัฏจักรทางอุทกวิทยา งบนํ้า ขอมูลปริมาณนํ้าฝน การสูญหายทางอุทก

วิทยา การระเหยและการคายระเหย การซึม นํ้าใตดิน การไหลในลํานํ้า การ

วิเคราะหชลภาพ เอกชลภาพและการประยุกตใชงาน การคํานวณหาการไหล

สูงสุดจากพื้นที่รับนํ้า การประมาณการปริมาณนํ้าทา การคํานวณการหลากของ

นํ้า การทํานายทางอุทกวิทยา การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการออกแบบทางชล

ศาสตร การประยุกตใชวิชาอุทกวิทยา 

 

  Hydrologic cycle, water budget, rainfall data, 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 

 

   

**EN 114 101 การจัดการงานกอสรัาง 3(3-0-6) 

 Construction Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี   

 
 ระบบสงมอบโครงการ องคกรของโครงการ การวางแผนโครงการ การ

วางผังโครงการกอสราง เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม เครื่องจักรกลสําหรับ
 



งานกอสราง วิธีวิถีวิกฤติ การจัดการทรัพยากร การวัดความกาวหนา ความ

ปลอดภัยในการกอสราง ระบบคุณภาพ  

 

 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 

 

   

EN 114 207 โครงสรางดิน 3(3-0-6) 

 Earth Structures  

 
เ ง ื ่ อ น ไ ข ข อ ง ร า ย ว ิ ช า   :  EN 113 201 แ ล ะ  EN 113 202  แ ล ะ  

EN 113 203  

 

 

 การใชดินเปนวัสดุกอสราง การบดอัดดินและคุณสมบัติตางๆ ของดินที่

บดอัด ปญหาเกี่ยวกับการซึมของนํ้า การวิเคราะห เสถียรภาพของผิวลาด การ

ออกแบบและการกอสรางทาํนบดิน และเข่ือนดิน 

 

 

 Soil as construction materials, compaction and properties of 

compacted soils, seepage problems, slope stability analysis, design 

and construction of earth embankment and earth dam 

 

   

EN 211 001 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา 

Fundamentals of Electrical Engineering 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 501 006 

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหแรงดัน กระแสและกําลังไฟฟาในวงจรไฟฟากระแสตรง

และกระแสสลับ หมอแปลงไฟฟา เครื่องจักรกลไฟฟาขั้นแนะนํา เครื่องกําเนิด

ไฟฟา มอเตอรไฟฟา หลักการของระบบไฟฟาสามเฟส วิธีการสงกําลังไฟฟา 

เคร่ืองมือวัดไฟฟาข้ันพื้นฐาน อุปกรณสารก่ึงตัวนําข้ันแนะนํา 

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 

 

  

 

 

 



EN 412 500 กระบวนการผลิต 

Manufacturing Processes 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

 

กระบวนการผลิตข้ันแนะนํา ทฤษฎีและแนวคิดของกระบวนการผลิต การ

หลอ การขึ้นรูป การตัดเฉือน และการเชื่อมประสาน  ความสัมพันธของวัสดุและ

กระบวนการผลิต หลักมูลของตนทุนการผลิต  เทคโนโลยีสมัยใหมในกระบวนการ

ผลิต 

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 

 

   

EN 413 400  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

 Engineering Economy 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามตางๆ ทางเศรษฐศาสตร คาเงินที่เปลี่ยนตามเวลาและคาเทียบเทา 

วิธีการเปรียบเทียบแบบตางๆ การวิเคราะหจุดคุมทุน การประเมินการทดแทน 

การประมาณตนทุน ตนทุนมาตรฐาน คาเสื่อมราคา  ประมาณการผลภาษีเงินได 

ความเสี่ยงและความไมแนนอน 

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 

 

   

EN 414 106 การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม 

Design of Engineering Experiments 

เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207   

3(3-0-6) 

 

สถิติขั ้นแนะนํา การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรมขั้นแนะนํา  การ

ทดลองที่มีปจจัยเชิงเดี่ยว การออกแบบบล็อกสุมสมบูรณ จัตุรัสละตินและการ

ออกแบบที่เกี่ยวของ การทดลองแบบแฟคตอเรียล การออกแบบเศษสวนแฟค

ตอเรียล การถดถอยเชิงเสนและระเบียบวิธีพื้นผิวผลตอบสนองข้ันแนะนํา 

 



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 

   

**EN 512 300 อุณหพลศาสตร 1 

Thermodynamics I 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 501 005 

3(3-0-6) 

 แนวคิดและนิยามทางอุณหพลศาสตร สมบัติและกระบวนการของแกสอุดม

คติ ไอนํ้า และสสารอื่นๆ งานและพลังงาน กฎขอที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร กฎ

ขอที่สองของอุณหพลศาสตร เอนโทรป วัฏจักรคารโน พื้นฐานการถายโอนความ

รอน วัฏจักรกําลังแกส วัฏจักรกําลังไอและวัฏจักรกําลังรวม วัฏจักรความเย็น 

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, gas 

power cycles, vapor and combined power cycles, refrigeration cycles 

 

   

**EN 512 301 อุณหพลศาสตร 2 

Thermodynamics II 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 512 300  

3(3-0-6) 

 การวิเคราะหตามกฏขอที่สองของอุณหพลศาสตร สารผสมของแกสอุดมคติ 

สารผสมระหวางแกสและไอและไซโครเมตรี ปฏิกิริยาทางเคมีและการเผาไหม 

พื้นฐานของระบบเครื่องยนตที่เปลี่ยนพลังงานจากเชื้อเพลิงไปเปนงาน การไหล

แบบอัดตัวได กังหันไอนํ้า กังหันแรงดลและกังหันปฏิกิริยา  

Second-law analysis of thermodynamics, mixture of ideal gases, 

gas-vapor mixtures and psychrometry, chemical reactions and 

combustion, basic of prime mover engines system, compressible 

flow, steam turbine, impulse turbine and reaction turbine 

 

   

EN 611 501 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมขั้นแนะนํา 3 (3-0-6) 

 Introduction to Environmental Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา   :  ไมมี  



      พื้นฐานเคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม พื้นฐานชีววิทยาสําหรับวิศวกรรม

สิ ่งแวดลอม หนวยปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ ่งแวดลอม ระบบประปาและ

สุขาภิบาลอาคาร ระบบบําบัดนํ้าเสีย กฎหมายสิ่งแวดลอมและการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม การจัดการขยะ การจัดการของเสียอันตราย มลภาวะทาง

อากาศและการควบคุม การบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรม ความปลอดภัยและการ

ปองกันมลพิษในอุตสาหกรรม 

     Basic chemistry for environmental engineering, basic biology for 

environmental engineering, unit operation in environmental 

engineering, water supply and building sanitation, wastewater 

treatment system, environmental related regulation and 

environmental impact assessment, solid waste management, 

hazardous waste management, air pollution and control, industrial 

wastewater treatment, safety and pollution prevention in industry 

 

   

EN 612 001 เคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6) 

 Chemistry for Environmental Engineers  

 เงื่อนไขของรายวิชา   :  SC 201 005 และ SC 201 006   

 หลักมูลของเคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม แนวคิดพื้นฐานเคมีทั่วไป 

ลักษณะสมบัติของนํ้าและนํ้าเสียทางเคมีและกายภาพ เคมีกายภาพ เคมีสมดุล 

เคมีอินทรีย เทอรโมไดนามิกซ 

 

 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 

 

   

EN 612 002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 1 (0-3-2) 

 Chemistry Laboratory for Environmental Engineers  

 เงื่อนไขของรายวิชา   :  รายวิชารวม EN 612 001  

 หลักการการวิเคราะห วิธีการตรวจวิเคราะหและการประยุกตใชดัชนีชี ้วัด

คุณภาพสําคัญทางวิศวกรรมสิ ่งแวดลอมสําหรับขอมูลในงานวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม การเก็บและรักษาตัวอยาง ปฏิบัติการตรวจวิเคราะหนํ้า การตรวจ

วิเคราะหของแข็ง ดีโอ บีโอดี ซีโอดี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

 

 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 

   

EN 612 003 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Biology for Environmental Engineers 

เงื่อนไขของรายวิชา: ไมมี 

หลักการชีววิทยา ระบบเกื้อกูลชีวิต ชีวเคมีของเซล และธรรมชาติของ

สารอินทรีย หลักการทางจุลชีววิทยา เอ็นไซม การเจริญเติบโต การตาย การทํา

ใหเกิดและใชพลังงานในระบบชีววิทยา การประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมโดยใช

ดัชนีทางชีววิทยา จลนพลศาสตร และบทบาทของจุลินทรียในการบําบัดนํ้าเสีย 

ระบบน ิ เวศว ิทยา ห วงโซ อาหาร การถ ายโอนพล ังงาน การอน ุร ักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

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 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  

 

3(3-0-6) 

EN 612 004 ปฏิบัติการชีววิทยาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Biology Laboratory for Environmental Engineers 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม EN 612 003  

1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการที ่เกี ่ยวของกับเนื ้อหาวิชาในรายวิชา EN 612 003 ชีววิทยา

สําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Laboratory to accompany the content in EN 612 003 Biology for 

Environmental Engineers 

 

   

EN 612 005 หนวยปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม 

Environmental Unit Operations 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 612 001  

3(3-0-6) 

 การประยุกตหนวยปฏิบัติการเชิงกายภาพในการบําบัดนํ้าและนํ้าเสีย มูล

ฐานทางจลนศาสตรและสมดุลเชิงมวล การสรางตะกอนและการจับกลุมตะกอน 

การตกตะกอน การลอยตัว การกรองโดยเม็ดตัวกลาง การกรองสุญญากาศ การ

 



เติมอากาศและการถายโอนมวล การดูดซับ กระบวนการเยื่อกรอง อิเล็กโตรได

แอลิซีส ออสโมซีสผันกลับ การบําบัดดวยความรอน การใชแรงเหวี ่ยงหนี

ศูนยกลาง 

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 

   

EN 613 006 หนวยกระบวนการทางสิ่งแวดลอม 

Environmental Unit Processes 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 612 003  

3(3-0-6) 

 หลักมูลของการวิเคราะหกระบวนการ   ลักษณะทางชลศาสตรของถัง

ปฏิกิริยาแบบแบตช แบบการไหลตามกัน และแบบไหลตอเนื่อง ถังปฏิกิริยาแบบ

ถังกวน การประยุกตหนวยกระบวนการทางเคมีและทางชีวภาพในการบําบัดนํ้า

และนํ้าเสีย การทําใหเปนกลาง การตกตะกอนไอออน การแลกเปลี่ยนไอออน 

การฆาเชื้อโรคแบบใชสารเคมีและแบบแผรังส ีกระบวนการสรางและสลายจลุชพี 

จลนพลศาสตรของระบบชีวเคมี แบบจําลองของถังปฏิกิริยาชีวเคมี ระบบการ

เติบโตแบบแขวนลอยและแบบเกาะติด 

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 

 

   

*EN 613 007 ปฏิบัติการของหนวยปฏิบัติการและกระบวนการทางสิ่งแวดลอม 

Laboratory for Unit Operation and Unit Processes 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

1(0-3-2) 

     ถังปฏิกิริยาแบบการไหลตามกันและแบบถังกวนตอเนื่อง การแยกของแข็ง-

ของเหลว การแยกของแข็ง-กาซ การวิเคราะหขนาดคละของวัสด ุด วย

 



ตะแกรง การแยกดวยตะแกรง การกรอง การตกตะกอน การตกตะกอนผลกึทาง

เคมี การดูดซึม การดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน การถายโอนระหวางของเหลว

และกาซ การทําลายเชื้อโรคดวยคลอรีน 

    plug flow and continuous stirred tank reactor, solid- liquid 

separation, solid- gas separation, sieve analysis, screening, filtration, 

sedimentation, chemical precipitation, absorption, adsorption, ion-

exchange, liquid-gas transfer, chlorination. 

 

*EN 613 008 พ้ืนฐานวิศวกรรมโยธาสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Basic Civil Engineering for Environmental Engineering 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

           หนวยแรงและความเครียด ความสัมพันธของความเคนและ ความเครียด 

สมบัติทางกลของวัสดุ แผนภาพแรงเฉือนและ โมเมนตดัด การจําแนกประเภท

ของดิน การสํารวจดิน นํ้าในดินและคาความซึมผาน กําลังรับนํ้าหนักของดิน 

การบดอัดดิน พฤติกรรมพื้นฐานและคุณสมบัติเบื้องตน เกี่ยวกับการตรวจสอบ

และทดสอบวัสดุในงานวิศวกรรมโยธาตาง ๆ วัฏจักรทางอุทกวิทยา การ

วิเคราะหขอมูลปริมาณนํ้าฝน การซึม นํ้าใตดิน การไหลในลํานํ้า การประยุกตใช

วิชาอุทกวิทยา 

 

           Stress and strain, relation between stress and strain, 

mechanical properties of materials, shear and bending moment 

diagram, bending and shear stress in beams, soil classification, soil 

exploration, water in soil and permeability, bearing capacity, 

compaction of soil, fundamental behaviors and properties, 

introduction to inspecting and testing of various civil engineering 

materials, hydrologic cycle, rain and rainfall data analysis, infiltration, 

groundwater, stream flow, application of hydrology 

 

   

EN 613 101 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ 

Water Supply Engineering and Design 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 612 005  

4(3-3-7) 

 แหลงกําเนิดนํ้าเพื่อการประปา มาตรฐานนํ้าดื่ม ความตองการนํ้า การ

ออกแบบองคประกอบสําหรับระบบประปา ระบบสงนํ้าดิบ ระบบการสูบนํ้า 

กระบวนการผลิตนํ้าผิวดิน ไดแก การสรางตะกอน และการรวมตะกอน การ

 



ตกตะกอน การกรอง การฆาเชื้อโรค กระบวนการผลิตนํ้าใตดิน  การกําจัดเหล็ก-

แมงกานีส การกําจัดความกระดาง และระบบจายนํ้า 

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 

   

EN 613 204 การบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Climate Changes Mitigation and Adaptation 

3(3-0-6) 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขั ้นแนะนํา ผลกระทบของการ

เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายของประเทศและความรวมมือระดับ

นานาชาติดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมินการปลอยกาซเรือน

กระจก การบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

     Introduction to climate change, impacts of climate change, 

climate change national policies and international cooperation, 

green house gas emission assessment, climate change mitigation, 

adaptation to climate change 

 

   

EN 613 301 การจัดการขยะและเทคโนโลยี 

Solid Waste Management and Technology 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 612 005  

4(3-3-7) 

 น ิยามและการพ ัฒนาของระบบการจ ัดการขยะ แหล งก ํ า เนิด 

องคประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ การจัดการ ณ แหลงกําเนิด และ

การเก็บรวบรวม การขนถายและการขนสง เทคโนโลยีในการแปรรูป การฝงกลบ

อยางถูกหลักสุขาภิบาล การลดที่แหลงกําเนิดและนํากลับมาใชใหม การวางแผน

ระบบการจัดการขยะ 

  

 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 system 

   

EN 613 401 วิศวกรรมอนามัยสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 

Environmental Health and Safety Engineering 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ความรู พ ื ้นฐานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายและ

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน การประเมินความเสี่ยง การ

จัดการอันตรายและการควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางาน อุปกรณดาน

ความปลอดภัย การวิเคราะหระบบความปลอดภัย และระบบการปองกัน การ

จัดการดานความปลอดภัยและการจัดทําแผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

 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 

 

   

EN 613 403 การปองกันมลพิษจากอุตสาหกรรม 

Industrial Pollution Prevention 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามและหลักการของการปองกันมลพิษ กระบวนการและอุปกรณใน

โรงงานอุตสาหกรรม การประเมินการปองกันมลพิษ การลดที่แหลงกําเนิด   การ

หมุนเวียนกลับมาใช  การประเมินคาเชิงเศรษฐศาสตร การประเมินวงจรชีวิต

ผลิตภัณฑ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอม ดัชนีวัดการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม  

การประยุกตการปองกันมลพิษในอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา 

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 

 

 

 

 



**EN 613 404 ระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ  

Environmental Systems and Management 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามระบบสิ่งแวดลอมและการจัดการ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

ขั้นแนะนํา การประยุกตใชระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การพัฒนานโยบาย

สิ่งแวดลอม การวิเคราะหประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม กฎหมายและขอกําหนด

ดานสิ่งแวดลอม การจัดทําแผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม การจัดโครงสราง

องคกรและความรับผิดชอบ การนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล การตรวจ

ประเมิน กรณีศึกษา 

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 

  

   

EN 613 796 การฝกงาน                                                                           

Practical Training                                                          

เง ื ่อนไขของรายวิชา  :  นักศึกษาที ่ม ีหนวยกิตสะสมไมน อยกวาสาม 

ในสี่ของหนวยกิตทั้งหมดในหลักสูตร และมีสถานะเปนนักศึกษาชั้นปที ่ 3 

หรือสูงกวา หรือไดรับความเห็นชอบจากสาขาวิชา 

1(0-3-1) 
ไมนับหนวยกิต 

 

 นักศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมทุกคน จะตองผานการฝกงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือหนวยงานที่มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพไม

นอยกวา 30 วันทําการติดตอกัน การฝกงานจะตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการ

จัดหาฝกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร และนักศึกษาจะตองสงรายงานหลังจาก

การฝกงาน ซึ่งจะไดคาคะแนนเปน S หรือ U 

Each student has to complete the practical training program 

of at least 3 0  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 

   

EN 614 102 วิศวกรรมน้ําเสียและการออกแบบ 

Wastewater Engineering and Design 

4(3-3-7) 

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 612 005 และ EN 613 006   

 ลักษณะของนํ ้าเสีย อัตราการไหลของนํ ้าเสียและการวัด ระบบเก็บ

รวบรวมนํ้าเสีย การออกแบบทอนํ้าเสียรวมและทอแยก เครื่องสูบและสถานสีูบ 

วัตถุประสงคในการบําบัดนํ้าเสีย และมาตรฐานนํ้าทิ้ง การบําบัดทางกายภาพ 

เคมีและชีวภาพ การออกแบบองคประกอบสําหรับการบําบัดทางกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ การฆาเชื้อโรค การบําบัด และกําจัดสลัดจ 

Wastewater characteristic, wastewater flow rates and 

measurement, wastewater collection system, design of combined 

and separated sewers, pump and pumping stations, wastewater 

treatment objectives and effluent standards, physical chemical and 

biological treatment, design of facilities for physical chemical and 

biological treatment, disinfection, sludge treatment and disposal 

 

   

EN 614 103 การจัดการคุณภาพน้ํา  

Water Quality Management  

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการคุณภาพนํ้า มาตรฐานคุณภาพนํ้า วิธีประเมินคุณภาพนํ้า 

ประเภทแหลงนํ้าและระบบนิเวศ แหลงกําเนิดลักษณะมลพิษ การตรวจติดตาม

คุณภาพนํ้า การจําลองแบบคุณภาพนํ้า 

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 

 

   

EN 614 104 เทคโนโลยีน้ําเสียขั้นสูง 

Advanced Wastewater Technology 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 613 006  

3(3-0-6) 

 หลักการบําบัดนํ้าเสียข้ันสูงและการนํานํ้าเสียกลับมาใชใหม การบําบัดนํา้

เสียทางชีววิทยาแบบเติมอากาศและไรอากาศ การกําจัดแรธาตุไนโตรเจนและ

 



ฟอสฟอรัสทางชีวภาพ การบําบัดและตะกอนจากการบําบัดนํ้าเสีย การกรอง 

การตกตะกอนดวยสารเคมี การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ การฆาเชื้อโรค การ

กรองดวยเมมเบรน การนํานํ้าเสียกลับมาใชใหม 

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 

   

EN 614 105 มลพิษน้ําจากอุตสาหกรรมและการควบคุม 

Industrial Water Pollution and Control 

เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 613 006  

3(3-0-6) 

 แหลงและลักษณะของนํ้าเสียจากโรงงาน การสํารวจ และการวิเคราะห

ขอมูลนํ้าเสียจากอุตสาหกรรม เทคโนโลยีของการบําบัดนํ้าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม การควบคุมมลพิษนํ้าจากโรงงานจําเพาะ เชน อาหาร กระดาษ 

ปโตรเคมี โลหะ และโรงงานตนกําเนิดพลังงาน 

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 

 

   

EN 614 201 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ 

Air Pollution Control and Design 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 112 602  

4(3-3-7) 

 มลพิษทางอากาศขั้นแนะนํา ชนิดของมลสารและแหลงกําเนิด แนวคิดทาง

วิศวกรรมในการควบคุมมลพิษทางอากาศ การออกแบบระบบระบายอากาศและ

ทอ การควบคุมฝุนละอองที่ปลอยออก การควบคุมการปลอยกาซและไอ การ

ควบคุมไอเสียจากการเผาไหม การแพรกระจายของมลสารในบรรยากาศ 

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 

   

EN 614 202 การจัดการคุณภาพอากาศ   

Air Quality Management 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ความรูหลักมูลดานคุณภาพอากาศ ผลของมลพิษทางอากาศ การวัดและการ

เฝาระวังคุณภาพอากาศ ความรูพื้นฐานดานอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวของกับมลพิษ

ทางอากาศ การจําลองแบบและการทํานายมลพิษทางอากาศ ปรัชญาในการ

ควบคุมคุณภาพอากาศ ยุทธศาสตรการควบคุมโดยใชการจัดการคุณภาพอากาศ 

การควบคุมคุณภาพอากาศทางกฎหมาย  การควบคุมมลทางพิษอากาศทาง

วิศวกรรม การจัดองคกรสําหรับการจัดการคุณภาพอากาศ 

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 

 

   

EN 614 203 การควบคุมมลพิษเสียงและการสั่น 

Noise Pollution and Vibration Control 

เงื่อนไขของรายวิชา:  ไมมี 

3(3-0-6) 

 เสียงและเสียงรบกวน ผลของเสียงรบกวนที่มีตอมนุษย การวิเคราะหเสียง

และการวัดเสียง การควบคุมเสียงรบกวน การควบคุมการสั่น เสียงรบกวนใน

อุตสาหกรรมและการกอสราง เสียงรบกวนจากอากาศยานและทาอากาศยาน 

เสียงรบกวนจากการจราจรบนทางหลวงและทางรถไฟ  การควบคุมเสียงรบกวน

ทางกฎหมาย 

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 

 

   

   

   



EN 614 402 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

Environmental Impact Assessment 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยามสิ่งแวดลอมและผลกระทบสิ่งแวดลอม หลักการจัดการสิ่งแวดลอม 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ลักษณะขององคประกอบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ

ผลกระทบ การทํานายและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรทาง

กายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนและคุณภาพชีวิต  

กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

Definition of environment and environmental impact, principle 

of environmental management,  assessment 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,  case studies of 

environmental impact assessment project. 

 

   

EN 614 501 การสุขาภิบาลอาคารและการออกแบบ 

Building Sanitation and Design 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

4(3-3-7) 

 หลักมูลการสุขาภิบาลอาคาร  กฎหมายและขอบังคับ การออกแบบระบบ

ทอนํ้าประปา ระบบทอนํ้ารอน ระบบทอระบายนํ้าและทอระบายอากาศ ระบบ

ปองกันอัคคีภัย   ระบบระบายนํ้าฝน การบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัดขยะใน

อาคาร 

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 

 

   

EN 614 502 การจัดการของเสียอันตราย 

Hazardous Waste Management 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 นิยาม แหลงกําเนิด ความเปนพิษ ขอบังคับ ของเสียอันตราย การชัก

ตัวอยางและการวิเคราะห  การประเมินความเสี่ยง การจัดเก็บและการขนสง  

การลดปริมาณของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการบําบัด กําจัด และรีไซเคิลของ

เสียอันตราย  การบําบัดทางกายภาพ การกรอง  การคัดแยก  การบําบัดทางเคมี 

 



การออกซิเดชั ่น  รีด ักชั ่น  การทําใหเปนของแข็งและมีเสถียรภาพ  การ

ตกตะกอน  การสกัด  การเผา  การบําบัดทางชีวภาพ กระบวนการใชออกซิจน

และไมใชออกซิเจน การใชซํ้าและการหมุนเวียนกลับมาใช  การกําจัดดวยการฝง

กลบแบบปลอดภัย  การฟนฟูสภาพพื้นที่ปนเปอนดวยของเสียอันตราย 

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 

   

EN 614 503 การประยุกตคอมพิวเตอรในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Computer Application in Environmental Engineering 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 ระบบคอมพิวเตอรข้ันแนะนํา ภาษาคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชใน

งานวิศวกรรม โปรแกรมการออกแบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และโปรแกรม

จําลองทางสิ่งแวดลอม 

Introduction to computer system, computer languages, 

engineering computer programs, environmental engineering program 

and environmental modeling program 

 

   

EN 614 504 สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

Environment and Energy 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 บทนําสิ่งแวดลอมและพลังงาน นโยบายและแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตรในการ

จัดการปญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะปจจุบันและการคาดการณของ

ผลกระทบจากปรากฏการณเรือนกระจกและภาวะโลกรอน แหลงพลังงานสํารอง

และการใชพลังงาน พลังงานจากฟอสซิล ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการขุดเจาะ

และกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงจากฟอสซิล มลภาวะทางอากาศและภาวะโลก

รอนจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล  เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยี

พลังงานทดแทนและผลกระทบสิ่งแวดลอมและการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

 



Introduction to environment and energy, economical concept 

and policy for climate change management, actual conditions and 

the prospect of the greenhouse effect and global warming, energy 

resources, and utilization, fossil-based energy, environmental impact 

of mining and fuel processing, air pollution, greenhouse gas and 

global warming from fuel utilization, energy conservation and 

renewable energy technologies, hydro energy harnessing and its 

environmental impact and mitigation 

   

EN 614 505 เทคโนโลยีชีวภาพสําหรับวิศวกรสิ่งแวดลอม 

Biotechnology for Environmental Engineers 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 612 004 

3(3-0-6) 3(3-

0-6) 

 เทคโนโลยีชีวภาพขั้นแนะนํา จุลชีววิทยา เมแทบอลิซึมของจุลชีพ เอนไซม

และจลนศาสตรของเอนไซม จลนศาสตรของการเจริญเติบโต การเปลี่ยนภาวะ

ทางชีวภาพและการยอยสลายทางชีวภาพ ปฏิกรณชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ

และการควบคุมมลพิษ เชื ้อเพลิงชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีที่

ยั่งยืน 

Introduction to biotechnology, microbiology, metabolism of 

microorganism, enzymes and enzyme kinetics, growth kinetics, 

biotransformations and biodegradations, bioreactors, biotechnology 

and pollution control, biofuels, biotechnology and sustainable 

technology 

 

   

EN 614 506 กระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Production Process of Industries for Environmental Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 หลักมูลของวิศวกรรมกระบวนการ ระบบควบคุมกระบวนการผลิต การ

ประยุกตใชวิศวกรรมกระบวนการในวิศวกรรมสิ่งแวดลอม กระบวนการผลิตผลิต

ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปโตรเล ียม นํ ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต อุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล เปน

ตน  

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  

   

EN 614 774 หัวขอพิเศษทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Special Topics in Environmental Engineering 

เงื่อนไขของรายวิชา:  ไมมี 

3(3-0-6) 

 หลักการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อเปนพลังงานไฟฟาจากระบบเตาเผา

ขยะ ระบบการบําบัดมลพิษที ่เกิดขึ ้นจากระบบเตาเผาขยะเปนพลังงาน  

มาตรฐานคุณภาพมลพิษทางอากาศสําหรับเตาเผาขยะชุมชน  

Municipal solid waste management, municipal waste to energy, 

incineration, air pollution emission control, air pollution emission 

standard for incineration of waste to energy 

 

 

**EN 614 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Cooperative Education in Environmental Engineering 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 003 102 

6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่ชัดเจนตามที่ไดรับ

มอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตอง

แตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิค

และถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

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 

 

   

EN 614 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Environmental Engineering Pre-project 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

1(0-3-2) 



 เลือกหัวของานโครงการ โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

ศึกษาวิธีทําโครงการ วัตถุประสงค แผนงานและขั้นตอนดําเนินงาน ทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวของ การเขียนรายงาน นาํเสนอโครงการและสอบปากเปลา 

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 

 

   

EN 614 999 โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

Environmental Engineering Project 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 614 998  

2(0-6-3) 

 นักศึกษาจะตองดําเนินโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ตอจากการเตรียมงาน

โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในชั้นสุดทายจะตองจัดทําและนําเสนอรายงาน

จนเสร็จสมบูรณ 

Students have to continue their works from pre- project study in 

environmental engineering topics, finally have to submit final report 

and give project presentation 

 

   

EN 90 0 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
           หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและสมรรถนะของ

อากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผูที่ทําหนาที่เดินอากาศ 

 

 
          Principles of flight, the flight environment, aircraft systems 

and performance, aviation physiology, aeronautical decision making 

 

   

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

          กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน กฎหมาย

ดานการบิน ระบบเครื่องชวยเดินทาง ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอากาศยาน ระบบ

การสื่อสาร และเคร่ืองหมายที่เก่ียวของกับการบิน ข้ันตอนปฏิบัติเก่ียวกับทาทาง

การบินในสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน 

 



 

          Rules of the air and air traffic service, flying safety, air law, 

radio navigation systems, technical type knowledge, radio telephony 

and signals, normal and emergency procedure 

 

   

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
        อุตุนิยมวิทยาสําหรับนักบินการแปลขอมูลสภาพอากาศ เทคนิคการนํา

ทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวางแผนการบิน 

 

 
        Meteorology for pilots, interpreting weather data, basic 

navigation, flight performance calculation and planning performance 

 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การบริการภาคพื ้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบบริหารงาน

คุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสงสินคาอันตราย การใช

คอมพิวเตอรเพื่อการวางแผนการบิน การฝกอบรมสําหรับพนักงานอํานวยการ

บิน การวางแผนและควบคุมการผลิต การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ  

 

 

 Ground handling, safety management system, quality 

management system, planning and production control, 

transportation of dangerous goods, computer for flight planning, the 

dispatcher training, planning and production control, examination 

and preparation 

 

   

*GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซดี ี

Computational & Statistical Thinking for ABCD  

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(2-2-5)  

 แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับการแกปญหา การ

วิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางขั้นตอนวิธีและโมเดล เทคโนโลยี

ดิจิทัลและเครื ่องมือในการแกปญหา การเขียนโปรแกรมและกระบวนการ

แกปญหา การประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการแกปญหา จริยธรรมทาง

วิชาการ การเขียนในเชิงวิชาการ การนําเสนอ 

  



Concepts of computational and statistical thinking for problem 

solving, analyzing the problem situations, producing algorithms and 

models, digital technology and tools for problem solving, programing 

and problem solving process, assessment andimprovement of 

problem solving process, academic ethics, academic writing, 

presentation and critique 

    

*GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทกุวิชาชีพ 

ABCD for All Professions 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(2-2-5)  

  แนะนําเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการจัดการขอมูล การประมวลผลขอมูล 

การประยุกตใชปญญาประดิษฐ การประมวลผลแบบกลุมเมฆ การรักษาความ

มั่นคงและความเปนสวนตัวของขอมูล สกุลเงินดิจิทัลขั้นแนะนํา บล็อกเชนข้ัน

แนะนํา สัญญาอัจฉริยะข้ันแนะนํา ตัวอยางการประยุกตใชในงานดานตาง ๆ 

 Introduction to digital technology for data management, data 

processing, applying artificial intelligence, cloud computing, data 

security and data privacy, introduction of cryptocurrency, 

introduction to blockchain, introduction to smart contract, example 

applications in various areas 

  

    

GE 362 785 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 

Creative Thinking and Problem Solving 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6)  

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การแสวงหาขอมูล

และความรู  การใหเหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิดเชิงสรางสรรค การ

ประยุกตการคิดทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรสําหรับการ

แกปญหา 

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 

 

 

 

 

 

 



 LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1     

English I 

เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี 

3(3-0-6)  

  พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การเลาเรื ่องราว

เกี่ยวกับตนเอง การแสดงความรูสึก การบรรยายบุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะ

คน สิ ่งของ สถานที ่  การตรวจสอบความเขาใจความหมาย การบอกเลา

ประสบการณ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 1 ถึงระดับ 5) 

 Development of reading, writing, speaking, and listening skills 

for use in every-day life; expressing feelings; describing personalities, 

human characteristics, objects, places; inspecting and understanding 

meanings and relating experiences (Levels 1 to 5) 

  

    

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 

English II 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา 

3(3-0-6)  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องตน การแสดง

ความรูสึก การตั้งคําถาม การเปรียบเทียบ และการแสดงความคิดเห็น (โดยรวม

เนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 

Listening, speaking, reading and writing skills in basic academic 

contexts: expressing feelings, asking questions, making comparison 

and contrast; and expressing ideas. (Levels 2 to 6) 

  

    

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  

English III 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา 

3(3-0-6)  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การอภิปราย การ

แสดงความคิดเห็น การตีความ การเขาใจความหมายจากบริบท การจับใจความ

สําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดับ 7)  

Academic English skills in listening, speaking, reading, writing, 

presentation, discussion, expressing ideas, interpretation, 

understanding context clues, finding main ideas (Levels 3 to 7) 

  

  

 

  



LI 102 004

  

 

ภาษาอังกฤษ 4 

English IV 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา 

3(3-0-6)  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนเชิงวิชาการขั้นสูง การฟงบรรยาย การแสดง

ความคิดเห็นกับเร่ืองราวตางๆ การพูดเพื่อโนมนาว การรายงานสถานการณ การ

วิเคราะหขอมูลขาวสาร การเขียนเรียงความ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 

8) 

Listening, speaking, reading and writing skills focusing on 

academic uses, expressing opinions on given themes, inducing 

speaking, reporting situations, analyzing information, and essay 

writing. (Level 4 to 8) 

  

    

SC 201 005 เคมีทั่วไป 

General Chemistry 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  CON SC 201 006 

3(3-0-6)  

 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง 

ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถายโอนอิเล็กตรอน 

จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรี เซน

เททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร 

Introduction, stoichiometry, atomic structure, chemical boding, 

gas, solid, liquid and solution, chemical thermodynamics, electron 

transferring system, chemical kinetics, chemical and ionic equilibria, 

periodic table and representative elements, transition metals, 

nuclear chemistry 

 

   

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 

General Chemistry Laboratory 

1(0-3-2) 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชารวม  CON SC 201 005 หรือ CON SC 201 

007 หรือ CON SC 201 008 

 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) หรือ SC 

201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมีหลักมูล) 

 The laboratory experiments related to contents in SC 201 

005 (General Chemistry)  or SC 201 007 (Basic Chemistry)  or SC 201 

008 (Fundamental Chemistry) 

 



SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 

Calculus for Engineering I 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

  พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิตเวกเตอร

ใน 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคา

จริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงข้ัว 

จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ปริพันธขั้นแนะนํา การหาปริพันธเชิง

ตัวเลข 

 

  Matrix algebra for solving system equations, vector algebra 

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

valued functions of one variable, derivatives and their applications, 

polar coordinates, complex number, math induction, introduction to 

integral,  numerical integration 

 

 

SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 

Calculus for Engineering II 

เงื่อนไขของรายวิชา  :   SC 401 206 

3(3-0-6) 

  เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพนัธของฟงกชันตัวแปร

เดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร 

อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวนจริง อนุกรมกําลัง สมการเชิง

อนุพันธและการประยุกตข้ันแนะนํา 

 

  Techniques of integration, application of integration of  real 

valued functions of one variable, functions of several variables, limits 

and continuity of  functions of several variable, partial derivatives, 

sequence and series of real numbers, power series introduction to 

differential equations and their applications 

 

   

SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 

Calculus for Engineering III 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 207 

3(3-0-6) 

  พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ ปริภูมิ

ยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร 

อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธ

 



หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธ

ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ 

  Vector algebra in three dimensions, line, plane and surface 

in 3D, euclidean space, functions of several variables, Jacobian, 

derivatives of functions of several variables, directional derivatives, 

applications of derivatives of functions of several variables, multiple 

integrals, coordinate systems and integration in various systems, line 

integrals, surface integrals, integral theorems 

 

   

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 

Differential Equations for Engineering 

เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207 

3(3-0-6) 

  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิง

อนุพันธอันดับสูง และการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์

เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซ และการ

ประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

 

  First order differential equations, second order differential 

equations, higher order  differential equations and applications, 

linear differential equations with variable coefficients, system of 

linear differential equations, Laplace transforms and applications, 

Fourier series, boundary value problems, elementary partial 

differential equations 

 

   

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 

General Physics Laboratory I 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

1(0-3-2) 

 การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุม

นาิกาอยางงาย เครื่องชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดย

ใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเสน การ

สั่นพองในทออากาศ การทดลองของเมลด 

Measurement and data analysis, component of force, 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 

   

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 

General Physics Laboratory II 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

1(0-3-2) 

 ว ีทสโตนบริดจ  แทนเจนตแกลวานอมิเตอร  วงจร RC มัลต ิม ิเตอร 

ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาวโฟกัสของ

เลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC-circuit, 

mustimeter, 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 

 

   

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 

Fundamentals of Physics I 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

 เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การ

เคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล 

ความรอน และเทอรโมไดนามิกส อันตรกิริยาความโนมถวง 

Vectors, force and motion, conservation of momentum and 

energy, oscillation motion, rigid bodies motion, fluids dynamics, heat 

and thermodynamics and gravitational interaction 
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Fundamentals of Physics II 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี 

3(3-0-6) 

  อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟาสถิตและ

สนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที ่ขึ ้นตอเวลา กระแสไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎี

ควอนตัมเบื้องตน โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบื้องตน   

 



 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 

  
 

 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

2 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม  

3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑทีกํ่าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

6 ผานเงื่อนไขในกลุมวิชาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอมทุกรายวิชา  และ 

- น ักศ ึกษาต อง ได  ระด ับคะแนนแต ละว ิชาไม ต ํ ่ ากว  า  C หร ือต อง ได คะแนนเฉล ี ่ ยสะสม  

ไม ต ํ ่ ากว  า  2.00 โดยการค ิดค าคะแนน G.P.A.Point ค ํานวณจากระด ับคะแนนท ี ่ด ีท ี ่ สุ ด 

ของแตละรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  และ 

-  ส ําหร ับน ักศ ึกษาท ี ่ เล ือกเร ียนว ิชา EN 614 785 สหก ิจศ ึกษาทางว ิศวกรรมส ิ ่ งแวดล อม  

จะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 614 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และ EN 

614 999 โครงการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

7 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที ่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนปุริญญา 

2) ไมเปนผูคางหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลัย 

       3) ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 

แตไมตํ่ากวา 1.75 

 


