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ตารางเทียบโอนรายวิชา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

 
1 

 
1303 201 

กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
(Chemistry for Environmental Engineering)                                                                 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 1102 104 เคมีทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของน  าและน  าเสีย 
วิธีการหาค่าและการประยุกต์ใช้ข้อมูลส าหรับภาคปฏิบตัิ
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บและรักษาตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ตัวอยา่งของน  า การหาค่าของแข็ง 
ออกซิเจนละลาย ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ 
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
พี เอช  การน าไฟฟ้า ความกระด้างของน  า  คลอไรด์ 
และ ซัลเฟต 

 
3(3-0-6) 

 
1303 201 

 
เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
(Chemistry for Environmental Engineering)                                                                 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 1102 104 เคมีทั่วไป 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     คุณลักษณะทางเคมีและกายภาพของน  าและน  าเสีย 
วิธีการหาค่าและการประยุกต์ใช้ข้อมูลส าหรับภาคปฏิบตัิ
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การเก็บและรักษาตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ตัวอยา่งของน  า การหาค่าของแข็ง 
ออกซิเจนละลาย ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ 
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
พีเอช  การน าไฟฟ้า ความกระด้างของน  า  คลอไรด์ 
และ ซัลเฟต 

 
3(3-0-6) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้

2 1303 202 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(Chemistry Laboratory for Environmental 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : 1303 201 เคมีส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
     ปฏิบัติการให้สอดคล้องเนื อหาวิชา 1303 201 เคมี
ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

1(0-3-0) 1303 202 ปฏิบัติการเคมสี าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(Chemistry Laboratory for Environmental 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : 1303 201 เคมีส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
     ปฏิบัติการให้สอดคล้องเนื อหาวิชา 1303 201 เคมี
ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การหาค่าของแข็ง 
ออกซิเจนละลาย ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ 
ความต้องการออกซิเจนทางเคมี ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
พีเอช การน าไฟฟ้า ความกระด้างของน  า คลอไรด์ 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้



2 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

และซลัเฟต 
3 1303 203 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม    

(Biology for Environmental Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ หลักการทางบัคเตรี
วิทยา วิธีการเก็บรวบรวมและตรวจสอบบัคเตรีในน  า
และน  าเสีย การท างานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ
เสถียรภาพสารอินทรีย์ การย่อยสลายทางชีวภาพของ
สารประกอบอินทรีย์ หลักการพื นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับ
พลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ผลิตผล และปัจจยัจ ากัด 
หลักการพื นฐานทางนิเวศวิทยา การเปลีย่นแปลงทาง
ชีววิทยาในสภาวะแวดล้อมการบ าบัดน  าเสยี  

3(3-0-6) 1303 203 ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม    
(Biology for Environmental Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ หลักการทาง
แบคทีเรียวิทยา วิธีการเก็บรวบรวมและตรวจสอบ
แบคทีเรียในน  าและน  าเสีย การท างานของเอนไซม์ที่
เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพสารอินทรยี์ การย่อยสลายทาง
ชีวภาพ ของสารประกอบอินทรีย์ หลักการพื นฐานท่ี
เกี่ยวข้องกับพลังงาน ห่วงโซ่อาหาร ผลติผล และปัจจัย
จ ากัด หลักการพื นฐานทางนิเวศวทิยา การเปลีย่นแปลง
ทางชีววิทยาในสภาวะแวดล้อมการบ าบัดน  าเสีย  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

4 1303 204 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
(Biology Laboratory for Environmental 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  1303 203 ชีววิทยา     
ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
     ปฏิบัติการให้สอดคล้องเนื อหาวิชา 1303 203 
ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

1(0-3-0) 1303 204 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรบัวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(Biology Laboratory for Environmental 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : 1303 203 ชีววิทยา
ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
     ปฏิบัติการให้สอดคล้องเนื อหาวิชา 1303 203 
ชีววิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

5 1303 205 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
(Fluid Mechanics for Environmental 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี

3(3-0-6) 1303 205 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
(Fluid Mechanics for Environmental 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



3 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

     คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต โมเมนตัมและ
สมการพลังงาน สมการต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ของ
ของไหล ความคล้ายคลึงและการวิเคราะหม์ิติ การไหล
แบบคงตัวของของไหลที่อัดตัวไม่ได้  

     คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต โมเมนตัมและ
สมการพลังงาน สมการต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ของ
ของไหล ความคล้ายคลึงและการวิเคราะหม์ิติ การไหล
แบบคงตัวของของไหลที่อัดตัวไม่ได้  

6 1303 206 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม     
(Fluid Mechanics Laboratory for Environmental 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : 1303 205  กลศาสตร์
ของไหลส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
     ปฏิบัติการให้สอดคล้องเนื อหาวิชา 1303 205  
กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

1(0-3-0) 1303 206 ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม    
(Fluid Mechanics Laboratory for Environmental 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 1303 205 กลศาสตร์
ของไหลส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     เครื่องมือวัดอัตราการไหล จดุศูนย์กลางความดัน 
ตัวเรยโ์นลด์ แรงเสยีดทานของการไหลในท่อ จุดศูนย์
เสถียร แรงเนื่องจากล าของไหล การไหลข้ามฝายสันคม 
การไหลในทางน  าเปิด หลักการของเบอร์นูลลี แรง
ลอยตัว และหลักของอาร์คมิีดสี  

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

7  -ไม่ม-ี  1303 207 หลักการและการค านวณทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        
(Environmental Engineering Principles and 
Calculations) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ความรู้พื นฐานท่ัวไปเกี่ยวการค านวณทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การค านวณปริมาณสารสัมพันธ์และการดลุ
มวลของกระบวนการ  การป้อนกลับ การไหลอ้อมผ่าน 
การปล่อยออก การใช้ข้อมูลทางเคมี    

3(3-0-6) - - 

8  ไม่ม-ี  1303 208 สถิตยศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) - - 



4 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

(Environmental Engineering Statics)       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     สถิตยศาสตร์ ระบบแรง แรงลพัธ์ สมดุล แรงเสียด
ทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพ  บทน า
พลศาสตร์วิศวกรรม  

9  -ไม่ม-ี  1303 209 ก าลังวัสดสุ าหรบัวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม         
(Strength of Materials for Environmental 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1303 208 สถิตยศาสตร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     แรงและความเค้น ความเครียด การบิด 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความ
เค้น ในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ การแอ่นตัว
ของคาน คานยึดรั ง คานต่อเนื่อง วงกลมของมอร์และ
ความเค้นผสม พลังงานความเครียด ความเข้มข้นของ
ความเค้น คานเสรมิ การดุ้งของเสา รอยต่อ เกณฑ์การ
วิบัติของวัสดุ  

3(3-0-6) - - 

10 1303 301 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Unit Operations)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :1303 201 เคมีส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     พื นฐานทางด้านหน่วยปฏิบัติการเชิงกายภาพในการ
บ าบัดน  าและน  าเสีย การผสม การตกตะกอน การ

3(3-0-6) 1303 301 หน่วยปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Unit Operations)         
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1303 201 เคมีส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 1303 205 กลศาสตรข์อง
ไหลส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     พื นฐานทางด้านหน่วยปฏิบัติการเชิงกายภาพในการ

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



5 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ลอยตัว การกรอง และการปรับสมดุล การเตมิอากาศ 
ปฏิบัติการถ่ายเทมวลสาร การดดูซึมและการดดูซับ   
 

บ าบัดน  าและน  าเสีย การผสม การตกตะกอน         
การลอยตัว การกรอง และการปรบัสมดลุ การเติม
อากาศ ปฏิบัติการถ่ายเทมวลสาร การดูดซมึและการดูด
ซับ   

11 1303 302 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม   
(Environmental Unit Processes) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :1303 203 ชีววิทยา
ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     พื นฐานของการวิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกรณ์
แบบท่อไหลและแบบกวนผสมต่อเนื่อง หน่วย
กระบวนการทางเคมีและชีววิทยาในการปรับคณุภาพน  า
และบ าบดัน  าเสีย ประกอบด้วย การปรับสภาพให้เป็น
กลาง การแลกเปลี่ยนประจุ การฆา่เชื อโรค ระบบบ าบัด
ทางชีววิทยาแบบตะกอนจุลินทรียแ์ขวนลอยและยึด
เกาะ จลนพลศาสตร์   

3(3-0-6) 1303 302 หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Unit Processes)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1303 201 เคมีส าหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 1303 203 ชีววิทยาส าหรบั
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ 1303 207 หลกัการและการ
ค านวณทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
      พื นฐานของการวิเคราะห์กระบวนการ ถังปฏิกรณ์
แบบท่อไหลและแบบกวนผสมต่อเนื่อง หน่วย
กระบวนการทางเคมีและชีววิทยาในการปรับคณุภาพน  า
และบ าบดัน  าเสีย ประกอบด้วย การปรับสภาพ     ให้
เป็นกลาง การแลกเปลีย่นประจุ การฆ่าเชื อโรค ระบบ
บ าบัดทางชีววิทยาแบบตะกอนจุลนิทรีย์แขวนลอยและ   
ยึดเกาะ จลนพลศาสตร์   

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

12 1303 311 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ    
(Water Supply Engineering and Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 1303 301 หน่วย
ปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี  
     ความส าคญัของน  า แหล่งก าเนิดของน  า ความ
ต้องการการใช้น  า แหล่งน  าดิบ คณุภาพและมาตรฐาน
ของน  าผิวดินและน  าใต้ดิน กระบวนการผลิตน  าประปา 

3(3-0-6) 1303 414 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ         
(Water Supply Engineering and Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 1303 301 หน่วย
ปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี  
     ความส าคัญของน  า แหล่งก าเนิดของน  า ความ
ต้องการการใช้น  า แหล่งน  าดิบ คณุภาพและมาตรฐาน  
ของน  าผิวดินและน  าใต้ดิน กระบวนการผลิตน  าประปา 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



6 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

การเตมิอากาศ การสร้างและรวมตะกอน การ
ตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื อโรค  

การเตมิอากาศ การสร้างและรวมตะกอน การ
ตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเชื อโรค  

13 1303 321 วิศวกรรมน  าเสียและการออกแบบ    
(Wastewater Engineering and Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1303 302 หน่วย
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 
     รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ลักษณะสมบตัิของน  าเสีย การวัดและอัตราการไหล
ของน  าเสีย ค่าเป้าหมายที่ต้องการบ าบัดของน  าเสียและ
มาตรฐานน  าทิ ง การบ าบัดทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ และการบ าบดัและการก าจัดสลดัจ์  

3(3-0-6) 1303 321 วิศวกรรมน  าเสียและการออกแบบ   
(Wastewater Engineering and Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 1303 301 หน่วย
ปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม และ 1303 302 หน่วย
กระบวนการทางสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     ลักษณะสมบตัิของน  าเสีย การวัดและอัตราการไหล
ของน  าเสีย ค่าเป้าหมายที่ต้องการบ าบัดของน  าเสียและ
มาตรฐานน  าทิ ง การออกแบบระบบบ าบัดทางกายภาพ 
ทางเคมี และทางชีวภาพ การบ าบดัและการก าจัดสลัดจ์  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

14 1303 331 วิศวกรรมขยะมลูฝอย (Solid Waste Engineering)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     การเกิดและลักษณะสมบตัิของขยะมูลฝอยเทศบาล 
การจัดการที่แหล่งก าเนดิ การเก็บรวบรวม การขนถ่าย
และขนส่ง กระบวนการและการแปรรูป กระบวนการ
ทางชีววิทยา การเผา การฝังกลบแบบสุขาภิบาล  

3(3-0-6) 1303 331 วิศวกรรมขยะมลูฝอยและการออกแบบ   
(Solid Waste Engineering and Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     การเกิดและลักษณะสมบตัิของขยะมูลฝอยเทศบาล 
การจัดการที่แหล่งก าเนดิ การเก็บรวบรวม  การขนถ่าย
และขนส่ง กระบวนการและการแปรรูป กระบวนการ
ทางชีววิทยา การเผา การออกแบบการฝังกลบแบบ
สุขาภิบาล และการค านวณต้นทุน 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

15 1303 341 การควบคุมมลพิษอากาศ (Air Pollution Control) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     ชนิดของมลพิษอากาศและแหล่งก าเนิด ผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเคลือ่นย้ายทาง

3(3-0-6) 1303 341 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ  
(Air Pollution Control and Design) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ชนิดของมลพิษอากาศและแหล่งก าเนิด ผลกระทบ

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



7 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

อุตุนิยมวิทยา หลักการควบคมุฝุ่นละอองและก๊าซ 
วิธีการชักและวิเคราะหต์ัวอย่างอากาศ กฎหมายและ
ข้อบังคับ 

ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเคลือ่นย้าย               
ทางอุตุนิยมวิทยา หลักการควบคมุฝุ่นละอองและก๊าซ 
วิธีการชักและวิเคราะหต์ัวอย่างอากาศ กฎหมายและ
ข้อบังคับ หลักการและการออกแบบหน่วยควบคุม
มลภาวะอากาศส าหรับอนภุาคและก๊าซ 

16 1303 342 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทอืน   
(Noise and Vibration Control)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน: ไมม่ ี
     หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือวัด การวัด 
ผลกระทบของเสียงและการสั่นสะเทือนต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับ การใช้
วัสดุสะท้อนและตัวกั นเสยีง 

3(3-0-6) 1303 382 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทอืน  
(Noise and Vibration Control)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่ม ี
     หลักการของคลื่นเสียง เครื่องมือวัด การวัด 
ผลกระทบของเสียงและการสั่นสะเทือนต่อสุขภาพ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับ การใช้
วัสดุสะท้อนและตัวกั นเสยีง 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

17 1303 351 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม     
(Environmental Management System)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     แนวคิดของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ชนิด
และลักษณะสมบตัิ ประเด็นและการจัดล าดับ
ความส าคญั มาตรฐานและการตั งกฎเกณฑ์ ตัวบ่งชี และ
ตัวดัชนีวัด ระบบข้อมลู องค์กร ขอ้บังคับและประเด็น
ทางเศรษฐศาสตร์ของการควบคมุทางสิ่งแวดล้อม EMS
และ ISO การติดตามผล การป้องกันมลพิษ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกรณศีึกษา  

3(3-0-6) 1303 361 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Management System)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     แนวคิดของระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ชนิด
และลักษณะสมบตัิ ประเด็นและการจัดล าดับ
ความส าคญั มาตรฐานและการตั งกฎเกณฑ์ ตัวบ่งชี และ
ตัวดัชนีวัด ระบบข้อมลู องค์กร ขอ้บังคับและประเด็น      
ทางเศรษฐศาสตร์ของการควบคมุทางสิ่งแวดล้อม EMS 
และ ISO การติดตามผล การป้องกันมลพิษ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกรณศีึกษา  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

18 1303 361 การสุขาภิบาลอาคาร (Building Sanitation)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 

3(3-0-6) 1303 351 การสุขาภิบาลอาคาร (Building Sanitation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



8 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     พื นฐานการสุขาภิบาลอาคาร  กฎหมายและ
ข้อบังคับการออกแบบระบบท่อน  าประปา ระบบท่อน  า
ร้อน ระบบท่อระบายน  าและท่อระบายอากาศ ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย   การบ าบัดน  าเสยี และการก าจัดขยะ
มูลฝอยในอาคาร 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     พื นฐานการสุขาภิบาลอาคารและพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร กฎหมายและข้อบงัคับการออกแบบ
ระบบท่อน  าประปา ระบบท่อน  ารอ้น ระบบท่อระบาย
น  าและท่อระบายอากาศ ระบบปอ้งกันอัคคีภัย              
การบ าบัดน  าเสีย และการก าจัดขยะมูลฝอยในอาคาร 
 

19 1303 371 การจัดการของเสียอันตราย 
(Hazardous Waste Management)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไมม่ี 
     ชนิดและลักษณะสมบตัิ กฎหมายทางสิ่งแวดล้อม 
การประเมินความเสีย่งและการจัดการ การจัดเก็บและ
การขนส่ง กระบวนการบ าบัดประกอบด้วย การเผา การ
ปรับเสถยีร และการท า (ให้เป็น) ก้อนแข็ง การก าจัดบน
ดิน การฟื้นฟูสถานท่ี  

3(3-0-6) 1303 371 การจัดการของเสียอันตราย  
(Hazardous Waste Management)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ชนิดและลักษณะสมบตัิ กฎหมายทางสิ่งแวดล้อม 
การประเมินความเสีย่งและการจัดการ การจัดเก็บและ
การขนส่ง กระบวนการบ าบัดประกอบด้วย การเผา การ
ปรับเสถยีร และการท า (ให้เป็น) ก้อนแข็ง การก าจัดบน
ดิน การฟื้นฟูสถานท่ี  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

20 1303 390 การสัมมนาทางวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม     
(Environmental Engineering Seminar)       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     การศึกษาและค้นคว้าบทความที่ไดร้ับมอบหมาย  
ซึ่งจะต้องเป็นบทความ หรือผลงานท่ีเกี่ยวข้องในด้าน
ของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การค้นคว้าในห้องสมุด การ
ค้นคว้าจากฐานข้อมูล  การประเมนิเชิงวิจารณ์บทความ
วิชาการ 

1(0-3-0) 1303 390 การสัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   
(Environmental Engineering Seminar)       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การศึกษาและค้นคว้าบทความที่ไดร้ับมอบหมาย  
ซึ่งจะต้องเป็นบทความหรือผลงานที่เกี่ยวข้อง ในด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  การค้นคว้าในห้องสมุด การ
ค้นคว้าจากฐานข้อมูล  การประเมนิเชิงวิจารณ์        
บทความวิชาการ 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

21 1303 391 การฝึกงาน (Practical Training)    0(0-0-6) 1303 391 การฝึกงาน (Practical Training)        0(0-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไมม่ี 
เงื่อนไขพิเศษ  : เป็นนักศึกษาชั นปีท่ี 3 
     ฝึกงานในสถานฝึกงานไม่น้อยกว่า 40 วันท าการ 
หรือ 320 ช่ัวโมงท าการ  ส่งรายงานการฝึกงาน และ
ประเมินการฝึกงาน    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
เงื่อนไขพิเศษ    : เป็นนักศึกษาชั นปีท่ี 3 
หรือตามความเห็นชอบของภาควชิา 
     ฝึกงานในสถานฝึกงานไม่น้อยกว่า 40 วันท าการ 
หรือ 320 ช่ัวโมงท าการ  ส่งรายงานการฝึกงาน     และ
ประเมินการฝึกงาน    

22 1303 392 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
(Environmental Engineering Project Study) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไมม่ี 
เงื่อนไขพิเศษ : ตามความเห็นชอบของภาควิชา 
     เค้าโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย ท่ีมา วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการ และแผนงานศึกษา  

1(0-3-0) 1303 392 การศึกษาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Engineering Project Study) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
เงื่อนไขพิเศษ   : ตามความเห็นชอบของ
ภาควิชา 
     เค้าโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย ท่ีมา วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ผลงานท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการ และแผนงานศึกษา 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

23 1303 451 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    
(Environmental Impact Assessment) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     แนวคิดของการประเมินผลกระทบและวิธีการ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทาง
กายภาพ ทรัพยากรทางนิเวศ คณุค่าการใช้ประโยชน์
และคณุภาพชีวิต การป้องกันและการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แผนการตรวจตดิตาม กรณีศึกษา 

3(3-0-6) 1303 362 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Impact Assessment)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     แนวคิดของการประเมินผลกระทบและวิธีการ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทาง
กายภาพ ทรัพยากรทางนิเวศ คณุค่าการใช้ประโยชน์
และคณุภาพชีวิต การป้องกันและการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แผนการตรวจตดิตาม กรณีศึกษา 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

24 1303 481 การจัดการความปลอดภยัทางอุตสาหกรรม   
(Industrial Safety Management) 

3(3-0-6) 1303 381 การจัดการความปลอดภยัทางอุตสาหกรรม   
(Industrial Safety Management)  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     ธรรมชาติของอุบัติเหตุในโรงงานและความต้องการ
การป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนส าหรับความปลอดภัย 
ตัวอย่างเช่น แผนผังโรงงาน การดแูลและการบ ารุงรักษา
เครื่องจักร เป็นต้น ความปลอดภยัในโรงงาน การจัดการ
โปรแกรมความปลอดภยั การฝึกอบรมความปลอดภัย 
การวิเคราะห์อุบัตเิหตุในกรณีศึกษา  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ธรรมชาติของอุบัติเหตุในโรงงานและความต้องการ
การป้องกันอุบัติเหตุ การวางแผนส าหรับความปลอดภัย 
แผนผังโรงงาน การดูแลและการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
ความปลอดภัยในโรงงาน การจัดการโปรแกรมความ
ปลอดภัย การฝึกอบรมความปลอดภัย การวเิคราะห์
อุบัติเหตุในกรณีศึกษา มอก.18000 

25  -ไม่ม-ี  1303 421 เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับการบ าบัดน  าและน  าเสยี 
(Membrane Technology for Water and 
Wastewater Treatment) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1303 301 หน่วย
ปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ชนิดของเทคโนโลยเีมมเบรนส าหรับการบ าบัดน  า
และน  าเสีย  หลักการและการประยุกต์ของไมโครฟิลเตร
ชัน  อัลตร้าฟิลเตรชัน นาโนฟิลเตรชัน  ออสโมซีส
ย้อนกลับ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน การค านวณ    
ความดันออสโมติก กลไกการอุดตนั สมการการลดลง
ของฟลักซ์ สภาพการด าเนินระบบ การท าความสะอาด     
เมมเบรน 

3(3-0-6) - - 

26 1303 491 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
(Environmental Engineering Project) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1303 392 การศึกษา
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไมม่ี 

2(0-6-0) 1303 491 โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
(Environmental Engineering Project) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : 1303 392 การศึกษา
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี

2(0-6-0) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

     ท างานต่อเนื่องจากวิชา  1303 392 การศึกษา
โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ท างานตามหัวข้อ
โครงการที่เลือกไว้   การทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์
และสรุปผล ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่า 

ท างานต่อเนื่องจากวิชา 1303 392 การศึกษาโครงงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ท างานตามหัวข้อโครงการ   ท่ี
เลือกไว้  การทดลอง เก็บข้อมูล วิเคราะห์และสรปุผล 
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และสอบปากเปล่า 

 
 

28 

 กลุ่มวิชาชีพเลือก 
      1) กลุ่มวิชาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
-ไม่ม-ี 

  
 

1303 402 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 
      1) กลุ่มวิชาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม            
(Applications of Computer Softwares in 
Environmental Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
แก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์ที่พบเห็นในงานทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิสถิติ การแสดงผล
ข้อมูล  

 
 

3(1-2-3) 

 
 
- 

 
 
- 

29 1303 411 การจัดการคุณภาพน  า  
(Water Quality Management)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     หลักการจัดการคณุภาพน  า มาตรฐานคณุภาพน  า วิธี
ประเมินคุณภาพน  า ประเภทแหลง่น  าและระบบนิเวศ 
แหล่งก าเนิดลักษณะมลพิษ การตรวจติดตามคณุภาพน  า 
การจ าลองแบบคณุภาพน  า 

3(3-0-6) 1303 411 การจัดการคุณภาพน  า  
(Water Quality Management)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการจัดการคณุภาพน  า มาตรฐานคณุภาพน  า วิธี
ประเมินคุณภาพน  า ประเภทแหลง่น  าและระบบนิเวศ 
แหล่งก าเนิดลักษณะมลพิษ การตรวจติดตามคณุภาพน  า 
การจ าลองแบบคณุภาพน  า 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

30 1303 421 การควบคุมมลพิษน  าจากอุตสาหกรรม    
(Industrial Water Pollution Control) 

3(3-0-6)  -ไม่ม-ี  - - 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไมม่ี 
     กระบวนการผลติของอุตสาหกรรมหลักและลักษณะ
สมบัติของน  าเสียที่เกิดขึ น การลดการเกิดน  าเสียและ
เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีการบ าบัด กฎหมายและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

31 1303 441 การจัดการคุณภาพอากาศ  
(Air Quality Management)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไมม่ี 
     ความรู้หลักมลูด้านคณุภาพอากาศผลของมลพิษทาง
อากาศ การวัดและการเฝ้าระวังคณุภาพอากาศ ความรู้
พื นฐานด้านอุตุนิยมวิทยาทีเ่กี่ยวขอ้งกับมลพิษทาง
อากาศ การจ าลองแบบและการท านายมลพิษทาง
อากาศ ปรัชญาในการควบคมุคุณภาพอากาศ 
ยุทธศาสตร์การควบคมุโดยใช้การจัดการคณุภาพอากาศ 
การควบคุมคณุภาพอากาศทางกฎหมาย  การควบคมุ
มลทางพิษอากาศทางวิศวกรรม การจัดองค์กรในการ
จัดการคณุภาพอากาศ 

3(3-0-6) 1303 441 การจัดการคุณภาพอากาศ  
(Air Quality Management)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     พื นฐานด้านคุณภาพอากาศผลของมลพิษทางอากาศ 
การวัดและการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ  ความรู้พื นฐาน
ด้านอุตุนิยมวิทยาท่ีเกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศ การ
จ าลองแบบและการท านายมลพิษทางอากาศ ปรัชญาใน
การควบคุมคณุภาพอากาศ ยุทธศาสตร์การควบคมุโดย
ใช้การจัดการคณุภาพอากาศ การควบคุมคุณภาพ
อากาศทางกฎหมาย  การควบคุมมลทางพิษอากาศทาง
วิศวกรรม การจัดองค์กรในการจัดการคุณภาพอากาศ 
      

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

32 1303 482 การป้องกันและควบคมุมลพิษ     
(Pollution Prevention and Control)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     แนะน าการป้องกันและควบคมุมลพิษ อุตสาหกรรม
และมลพิษในสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การผลติ
เชิงปรับปรุง การประเมินวงจรชีวติผลติภณัฑ์ 

3(3-0-6) 1303 482 การป้องกันและควบคมุมลพิษ  
(Pollution Prevention and Control)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     บทน าการป้องกันและควบคุมมลพิษ อุตสาหกรรม
และมลพิษในสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้องการผลิต
เชิงปรับปรุง เทคโนโลยสีะอาด การประเมินวงจรชีวิต

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



13 
 

ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

เศรษฐศาสตรเ์บื องต้นส าหรับการป้องกันและควบคุม
มลพิษ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดลอ้ม การอนุรักษ์น  า  
พลังงาน  และสารเคมี การจัดการของเหลือทิ ง ISO 
14000 กรณีศึกษา 

ผลิตภณัฑ์ เศรษฐศาสตร์เบื องต้นส าหรับการป้องกันและ
ควบคุมมลพิษ  การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์น  า  พลังงาน  และสารเคมี การจัดการของเหลือ
ทิ ง ISO 14000 กรณีศึกษา 

 
33 

          2) กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
-ไม่ม-ี 

  
1303 403 

         2) กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้คอนกรีตพรุนในงานวิศวกรรม  
(Porous Concrete Applications in Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การออกแบบ  การก่อสร้าง  การประยุกต์ใช้
คอนกรีตพรุนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สมรรถนะ  ในการซึมผ่านของน  า สมรรถนะในการกรอง
น  า สมรรถนะในการดูดซับเสียง  สมรรถนะด้านความ
ร้อน สมรรถนะ ในการดูดซับความชื น การประยุกต์ใช้
คอนกรีตพรุนเพื่อการด ารงอยู่ได้ของสิ่งมีชีวิต สมรรถนะ
ในการปลูกพืช สมรรถนะในการใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ
แมลง/สัตว์ สมรรถนะในการประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตใน
ทะเล สมรรถนะ การประยุกต์ใช้กับจุลชีพ 

 
3(3-0-6) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้

34  -ไม่ม-ี  1303 404 การส ารวจส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
 (Surveying for Environmental Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน     : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน   : ไม่ม ี
     บทน าเกี่ยวกับงานส ารวจ พื นฐานงานสนาม การท า
ระดับ การหาค่าระดับตามยาวและตามขวาง หลักการ
และการประยุกต์ใช้กล้องทีโอโดไลท์ การวัดระยะทาง
และทิศทาง การรังวัดสเตเดีย ความคลาดเคลื่อน       

3(3-0-6) - - 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

ในงานส ารวจ ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรับได้ การเกบ็
ข้อมูล โครงข่ายสามเหลีย่ม การหาอาซิมุทอย่างละเอียด     
การท าวงรอบอย่างละเอียด การท าวงรอบด้วยกล้องเข็ม
ทิศการท าวงรอบด้วยกล้องแบบประมวลผล ระบบพิกดั  
ทางราบ การท าระดับอย่างละเอียด การส ารวจภมูิ
ประเทศ การท าแผนท่ี การหาพื นที่และปรมิาตร                  
โค้งทางดิ่งและทางราบ 

35 1303 412 การบ าบัดน  าขั นสูง (Advanced Water Treatment) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :1303 311 วิศวกรรมการ
ประปาและการออกแบบ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     หลักการการบ าบัดน  าขั นสูง การไล่ก๊าซ การ
แลกเปลีย่นไอออน การดดูซับ กระบวนการเมมเบรน 
การเลือกทางเลือกของการบ าบัด 

3(3-0-6) 1303 412 การบ าบัดน  าขั นสูง (Advanced Water Treatment) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1303 414 วิศวกรรม
การประปาและการออกแบบ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการการบ าบัดน  าขั นสูง การไล่ก๊าซ การ
แลกเปลีย่นไอออน การดดูซับ กระบวนการเมมเบรน     
การเลือกทางเลือกของการบ าบัด 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

36  -ไม่ม-ี  1303 413 อุทกวิทยาส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
(Hydrology for Environmental Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     วัฏจักรทางอุทกวิทยา การตกของน  าลงสู่ผิวโลก 
การซึม น  าหลาก การวัดปริมาณน  าฝนและ           
น  าท่าชลภาพ อ่างเก็บน  า การระเหยของน  า การคาย
ระเหย การท านายน  าท่วม การเคลื่อนที่ของน  าท่วม น  า
ใต้ดิน การวัดค่าตัวแปรทางอุทกวิทยาและอุตุนยิมวิทยา 

3(3-0-6) - - 

37 1303 413 ชลศาสตร์ของน  าใต้ดิน (Groundwater Hydraulics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไมม่ี 

3(3-0-6)  -ไม่ม-ี  - - 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

     กลศาสตร์การไหลผา่นตัวกลางพรุน กฎของดาร์ซี่ 
ระบบชั นน  าใต้ดิน สมการการไหลในระบบชั นน  าใต้ดิน 
สมการการเคลื่อนที่ของสารละลายในน  าใต้ดิน การ
วิเคราะห์การไหลในสภาพอิ่มตัวดว้ยน  า แบบการไหล  
การวิเคราะห์การไหลในสภาพไม่อิม่ตัวด้วยน  า การ
วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของสารละลายในน  าใต้ดิน 
แบบจ าลองเชงิตัวเลขของการไหลในระบบน  าใต้ดิน 

38 1303 422 การบ าบัดน  าเสียขั นสูง  
(Advanced Wastewater Treatment)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1303 321 วิศวกรรมน  า
เสียและการออกแบบ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     หลักการของการบ าบดัน  าเสียขั นสูง การก าจัด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรสั การก าจัดสารพิษ ระบบบ าบดั
ทางธรรมชาติ  

3(3-0-6)   1303 422 การบ าบัดน  าเสียขั นสูง 
(Advanced Wastewater Treatment) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1303 321 วิศวกรรมน  า
เสียและการออกแบบ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการของการบ าบัดน  าเสียขั นสูง การก าจัด
ไนโตรเจนและฟอสฟอรสั การก าจัดสารพิษ ระบบบ าบดั
ทางธรรมชาติ  

3(3-0-6)   เทียบได ้ เทียบได ้

39 1303 431 วิศวกรรมธรณสีิ่งแวดล้อม  
(Geoenvironmental Engineering)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไมม่ี 
     ความส าคัญของทรัพยากรดินและแหล่งน  าใต้ดิน
ในทางวิศวกรรม แหล่งก าเนดิและชนิดของการปนเปื้อน 
กลไกการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อนในตัวกลางพรุน 
องค์ประกอบของระบบเก็บกักกากของเสีย  หน้าท่ีและ
ประเภทของวัสดุกันซึมในการควบคุมการเคลื่อนที่ของ
สารปนเปื้อน วัสดุกันซมึธรรมชาตแิละวัสดุธรณี
สังเคราะห์ การติดตามและปรับปรุงคุณภาพของดินและ

3(3-0-6)  -ไม่ม-ี  - - 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

แหล่งน  าใต้ดิน 
40 1304 484 การจ าลองคณุภาพน  า (Water Quality Modeling) 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     สมการมวลสมดลุและการสรา้งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ค่าจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีและการ
ค านวณอัตราการเกดิปฏิกริิยาเคม ีการหาพารามิเตอร์
จากแบบจ าลอง การปล่อยน  าเสียแบบรู้จุดปล่อยและ
แบบกระจายของน  าเสีย ระบบธรรมชาติแบบกวน
สมบูรณ์ การจ าลองค่าออกซิเจนละลาย บีโอดี 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และการเกดิยูโทรฟิเคชัน 

3(3-0-6) 1304 484 การจ าลองคณุภาพน  า (Water Quality Modeling) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     สมการมวลสมดลุและการสรา้งแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ ค่าจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเคมีและ   
การค านวณอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การหา
พารามิเตอร์จากแบบจ าลอง   การปล่อยน  าเสียแบบรู้จดุ
ปล่อยและแบบกระจายของน  าเสยี  ระบบธรรมชาติ
แบบกวนสมบูรณ์  การจ าลองค่าออกซิเจนละลาย บโีอดี 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั การเกิดยูโทรฟิเคชัน 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

41 1304 485 เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับการบ าบัดน  า   
(Membrane Technology for Water Treatment) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     ชนิดของเทคโนโลยเีมมเบรนส าหรับการบ าบัดน  า 
ทฤษฎีของไมโครฟลิเตรชัน อัลตราฟิลเตรชัน นาโน
ฟิลเตรชัน ระบบกรองออสโมซีสยอ้นกลับ การค านวณ
ความดันออสโมติก กลไกการอุดตนับนผิวของเมม
เบรนสมการการลดลงของฟลักซ์สารละลาย สภาพการ
ด าเนินระบบ การท าความสะอาดเมมเบรน 

3(3-0-6)  -ไม่ม-ี  - - 

42 1304 486 กระบวนการดูดซับ (Adsorption Processes)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     หลักพื นฐานในการดูดซับ ตัวดูดซับที่มรีูพรุน  เทอร์
โมไดนามิกส์การดดูซับ การวเิคราะห์และการท านาย

3(3-0-6)   1304 486 กระบวนการดูดซับ (Adsorption Processes)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการดูดซับ ตัวดูดซับทีม่ีรพูรุน  สมดลุการดูดซับ 
จลนศาสตร์การดดูซับ การดูดซับผ่านเบดนิ่ง ในคอลมัน์ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

สมดลุการดูดซับและจลนพลศาสตร์การดดูซับแบบกะ 
พลศาสตร์การดูดซับผ่าน    เบดนิง่ในคอลัมน์ 
กระบวนการแยกสารด้วยวิธีการดดูซับชนิดกะและชนิด
ต่อเนื่อง  

การฟื้นฟูสภาพของสารดูดซับที่ผ่านการใช้งานแล้ว 
 

43 1305 352 อุทกวิทยา (Hydrology)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไมม่ี 
     ระบบและกระบวนการทางอทุกวิทยา  วัฏจักรของ
น  า  การหมุนเวียนของบรรยากาศและการตกของน  าลง
สู่ผิวโลก การวิเคราะห์ข้อมูลน  าฝน คุณสมบัติและ
ลักษณะของฝน การสญูหายทางอทุกวิทยา ลักษณะทาง
อุทกวิทยาและการไหลของน  าใตผ้วิดิน  น  าท่าและชล
ภาพ  การหาการเคลื่อนที่ของน  า การท านายทางอุทก
วิทยา   การออกแบบทางอุทกวิทยา   การสร้าง
แบบจ าลองและการจ าลองสภาพทางอุทกวิทยา  

3(3-0-6)  -ไม่ม-ี  - - 

 
44 

 
1303 401 

       3) กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
หน่วยกระบวนการทางชีววิทยา  
(Biological Unit Processes)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 1303 203 ชีววิทยา
ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     พื นฐานของหน่วยกระบวนการทางชีววิทยาในการ
บ าบัดน  าเสีย วิศวกรรมถังปฏิกรณ ์จลนพลศาสตร์ของ
ระบบทางชีววิทยา แบบจ าลองของถังปฏิกรณ์ทาง
ชีววิทยา พารามิเตอร์ควบคุมส าหรับระบบบ าบัดทาง
ชีววิทยาแบบตะกอนจุลินทรยี์แขวนลอยและยึดเกาะ 

 
3(3-0-6) 

 
1303 401 

       3) กลุ่มวิชาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
หน่วยกระบวนการทางชีววิทยา  
(Biological Unit Processes)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : 1303 203 ชีววิทยา
ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     พื นฐานของหน่วยกระบวนการทางชีววิทยาในการ
บ าบัดน  าเสีย วิศวกรรมถังปฏิกรณ ์จลนพลศาสตร์ของ
ระบบทางชีววิทยา แบบจ าลองของถังปฏิกรณ์ทาง
ชีววิทยา พารามิเตอร์ควบคุมส าหรับระบบบ าบัดทาง
ชีววิทยาแบบตะกอนจุลินทรยี์แขวนลอยและยึดเกาะ 

 
3(3-0-6) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

45 1304 462 กระบวนการแยกทางชีวภาพ   
(Bioseparation processes)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     หลักการพื นฐานทางกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ การเก็บเกี่ยวผลติภณัฑ์ การแยกผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ การท าให้ผลติภณัฑ์บรสิุทธิ์  และการท าให้
ผลิตภณัฑ์มีความบรสิุทธ์ิสูงขึ น 

3(3-0-6) 1304 462 กระบวนการแยกทางชีวภาพ  
(Bioseparation processes)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการพื นฐานทางกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ การน ากลับผลิตภณัฑ์ การแยกผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ การท าบริสุทธ์ิและการปรบัแต่งผลติภณัฑ์  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

46 1304 463 วิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  
(Bioreactor Engineering)       
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไมม่ี 
     จลนพลศาสตร์เอนไซม์ ถังปฏกิรณ์ชีวภาพเอนไซม์ 
จลนพลศาสตร์ของเซลล์ การออกแบบถังปฏิกรณ์
ชีวภาพแบบกะการออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
แบบต่อเนื่อง ส าหรับเพาะเลี ยงเซลล์   

3(3-0-6) 1304 463 วิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ  
(Bioreactor Engineering)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ ถงัปฏิกรณ์ชีวภาพ
เอนไซม์ จลนศาสตร์ของเซลล์ การออกแบบ           
เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกะและแบบต่อเนื่อง   

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

47 1304 464 กระบวนการหมัก  (Fermentation Process)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไมม่ี 
     กระบวนการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการหมัก แบบจ าลองการหมัก 
แนวความคิดเกีย่วกับถังปฏิกรณ์  ชนิดของถังปฏิกรณ์  
สมดลุมวล สมดุลการถ่ายเทความร้อน  การควบคุม
กระบวนการหมัก  สเตอริไรเซซั่น 

3(3-0-6) 1304 464 กระบวนการหมัก (Fermentation Process) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     กระบวนการและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องใน
อุตสาหกรรมการหมัก แบบจ าลองการหมัก มโนทัศน์          
ของเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ  ชนิดของเครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพ  การดุลมวลสารและพลังงาน                             
การควบคุมกระบวนการหมัก การท าไร้เชื อ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

48 1304 466 การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการชีวภาพ 
(Bioprocess Equipment Design)  

3(3-0-6) 1304 466 การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการชีวภาพ  
(Bioprocess Equipment Design) 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     เทคนิคการแยกผลติภณัฑ์การแยกเชิงกลการแยก
ผลิตภณัฑ์และสารระหว่างปฏิกิรยิาทางเอนไซม์และ
จุลินทรียเ์ทคนิคการแยกในระดับอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแยก ทางโครมาโตกราฟฟีและ
แอฟฟนิตีเช่นอิเล็กโตรโฟรซีีสโครมาโตกราฟีแบบ
แลกเปลีย่นไอออน อัลตร้าฟิลเตรช่ันออสโมซีสผกผัน
การกรองโดยแบบแปรผันเครื่องมือและกระบวนการ
ควบคุมการ วเิคราะห์พลังงานในกระบวนการแยก 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การแยกผลิตภัณฑด์้วยวิธีเชิงกล การสกดัผลิตภัณฑ์
และสารเมแทบอไลท์ เทคนิคการแยกผลติภณัฑ์            
ในอุตสาหกรรม โครมาโทรกราฟฟี แอฟฟินิตี อิเล็กโทร
โฟรีซีส โครมาโทรกราฟีแบบแลกเปลี่ยนไอออน อัลตร้า
ฟิลเตรชั่น ออสโมซสีผันกลับ เครือ่งมือและการควบคมุ
กระบวนการ การวิเคราะห์พลังงานในกระบวนการแยก 
 

49 1304 467 ผลิตภณัฑ์ชีวภาพและการหาสภาวะที่เหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ ์
(Biological Products and Product Optimization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี    
     การหาค่าที่เหมาะสมของตัวเร่งชีวภาพ ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ ระบบการผลติ ความปลอดภัยในงาน
เทคโนโลยีชีวภาพ   

3(3-0-6) 1304 467 ผลิตภณัฑ์ชีวภาพและการหาสภาวะที่เหมาะสมของ
ผลิตภณัฑ ์     
(Biological Products and Product Optimization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ผลิตภณัฑ์ชีวภาพ ระบบการผลิต ความปลอดภัยใน
งานทางเทคโนโลยีชีวภาพ การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดของ
ตัวเร่งชีวภาพ 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

 
50 

 
1303 483 

      4) กลุ่มวิชาทางด้านพลังงานและความปลอดภัย 
วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม    
(Environmental Health Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     หลักการของวิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมชุมชนและสถานท่ีท างาน มาตรฐานสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและข้อก าหนด การประเมินความเสีย่งต่อ

3(3-0-6)  
1303 483 

      4) กลุ่มวิชาทางด้านพลังงานและความปลอดภัย 
วิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม  
(Environmental Health Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     หลักการของวิศวกรรมสุขภาพสิ่งแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมชุมชนและสถานท่ีท างาน มาตรฐานสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมและข้อก าหนด การประเมินความเสีย่งต่อ

 
3(3-0-6) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

สุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการ
ป้องกันสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  

สุขภาพ การประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการ
ป้องกนัสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน  

51 1304 447 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและปโิตรเลียม   
(Natural Gas and Petroleum Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     คุณลักษณะและหลักการทางเคมีของปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติ  ผลติภณัฑ์จากโรงกลั่นและคุณสมบตัิของ
ผลิตภณัฑ์  การท างานของโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ  
กระบวนการปรับสภาพก๊าซธรรมชาติและของเหลวท่ีมี
ปนอยู่กับก๊าซ  กระบวนการกลั่นน  ามัน  การสกัดน  ามัน  
การสกัดแยกสารอื่นที่ปนอยู่กับก๊าซธรรมชาติ  แนวทาง
เศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเคมีอินทรีย ์

3(3-0-6) 1304 447 เทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติและปโิตรเลียม   
(Natural Gas and Petroleum Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     ธรรมชาติและคณุลักษณะทางเคมีของปิโตรเลยีม
และก๊าซธรรมชาติ  ผลติภณัฑ์ที่ไดจ้ากการกลั่นและ
คุณสมบัติของผลิตภณัฑ์  การผลติของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ  กระบวนการปรับสภาพก๊าซธรรมชาติ การ
ผลิตของโรงกลั่นน  ามันปโิตรเลยีม  การสกัดน  ามัน
ปิโตรเลียม กระบวนการปรับสภาพน  ามันปิโตรเลยีม 
แนวโน้มเชิงเศรษฐศาสตร์ในอุตสาหกรรมการผลิต
สารเคมีอินทรีย ์

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

52 1304 448 เทคโนโลยีปิโตรเคม ี    
(Petrochemical Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     แนะน าอุตสาหกรรมเคมี วัตถดุิบ การแบ่งกลุ่มทาง
เคมีของน  ามันตามสภาพแหล่งก าเนิด กระบวนการผลิต
สารเคมีอินทรียโ์ดยมีสารตั งต้น เช่น มีเธน อีเทน             
โพรเพน แอทซิทิลีน และปิโตรเลียมอโรมาติก การผลติ
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ผงซักฟอก การสงัเคราะห์วสัดุอื่นๆ 
จากน  ามัน 

3(3-0-6) 1304 448 เทคโนโลยีปิโตรเคมี  
(Petrochemical Technology)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมปโิตรเคมี วัตถดุิบ 
การแบ่งกลุ่มทางเคมีของผลติภณัฑ์ปิโตรเคมี 
กระบวนการผลติสารเคมีอินทรีย์ วัสดุสังเคราะห์จากปิ
โตรเคม ี

(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

53 1304 449   การเปลีย่นรูปพลังงานและการน าไปใช้   3(3-0-6) 1304 449 การเปลีย่นรูปพลังงานและการน าไปใช้   3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

(Energy Conversion and Utilization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี
     การเปลี่ยนรูปของพลังงานจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ 
และมรีูปแบบของพลังงานแตกต่างกัน ขีดจ ากัดของ
พลังงานจากแต่ละแหล่งตั งแต่พลงังานจากฟอสซิลไป
จนถึงพลังงานนิวเคลียร์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เชื อเพลิงฟอสซิล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน  า 
พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ  

(Energy Conversion and Utilization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
     การเปลี่ยนรูปของพลังงานจากแหล่งก าเนิด  
รูปแบบพลังงาน  ขีดจ ากัดของพลงังานจากแต่ละแหล่ง
ตั งแต่พลังงานจากฟอสซลิไปจนถึงพลังงานนิวเคลียร์ 
พลังงานไฟฟ้าจากเชื อเพลิงฟอสซลิ พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานน  า พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
    

 
54 

 
1303 492   

       5) กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 
(Special Topics in Environmental Engineering I) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     เป็นวิชาที่ครอบคลุมเนื อหาเฉพาะเรื่อง  ซึ่งควรแก่
การสนใจตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก าลังเป็นที่
สนใจในปัจจุบัน  เนื อหาวิชาอาจจะเปลีย่นแปลงตาม
ความเหมาะสมในแต่ละภาคการศกึษา 

 
3(3-0-6)  

 
1303 492 

       5) กลุ่มวิชาหัวข้อพิเศษ 
หัวข้อพิเศษสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
(Special Topics in Environmental Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่และการประยุกต์ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หัวข้อท่ีเลือก
อาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละภาค
การศึกษา  

 
3(3-0-6) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้

55 1303 493 หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2  
(Special Topics in Environmental Engineering II) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     เป็นวิชาที่ครอบคลุมเนื อหาเฉพาะเรื่อง  ซึ่งควรแก่
การสนใจตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ก าลังเป็นที่
สนใจในปัจจุบัน  เนื อหาวิชาอาจจะเปลีย่นแปลงตาม
ความเหมาะสมในแต่ละภาคการศกึษา 

3(3-0-6)  -ไม่ม-ี  - - 
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ล าดับ
ที ่

รายวิชาที่ขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาที่เทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนวิชา
หลักสตูร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 
2560 

2560 ไป 
2555 

56 1303 494 ปัญหาพิเศษในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(Special Problems in Environmental 
Engineering) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
     ศึกษาค้นคว้าปัญหาในหัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีแบบใหม่ ๆ  ในสาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเนื อหาวิชาสามารถเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสมในแต่ละภาคการศกึษา 

3(3-0-6)  -ไม่ม-ี  - - 

 
57 

 
1303 495 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 
เงื่อนไขพิเศษ : ต้องได้รบัอนุมัติจากภาควิชา 
     การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาของนักศึกษา 
ประกอบการท าโครงงาน (Project) เพื่อการปรับปรุง 
หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือแก้ไขปัญหาของกระบวนการ
ท างาน โดยใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 4 เดือน การน าเสนองาน และการสมันาสหกิจ
ศึกษา 

 
9 หน่วยกิต 

 
1303 493 

กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
สหกิจศึกษา (Cooperative Education)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : ไม่ม ี
เงื่อนไขพิเศษ  : ผ่านการอบรมเตรียม
ความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมง  
     การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการตามสาขาวิชาของนักศกึษา
ประกอบการท าโครงงาน เพื่อการปรับปรุง หรือเพิม่
ประสิทธิภาพ หรือแก้ไขปญัหาของกระบวนการท างาน 
โดยใช้ระยะเวลาในการปฏบิัติต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 
เดือน การน าเสนองาน และการสมัมนาสหกิจศึกษา 

 
6 หน่วยกิต 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้

 


