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หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 
หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวศิวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
1.1  ระบุรหสั  : 2541003 
1.2  ช่ือหลกัสูตร(ภาษาไทย) :  หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

                             (ภาษาองักฤษ)    :  Masterof Engineering Program in Environmental Engineering 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 

2.1 ช่ือเตม็(ภาษาไทย)  : วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) 
(ภาษาองักฤษ)    : Master of Engineering (Environmental Engineering) 
 2.2 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)   : วศ.ม. (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) 

      (ภาษาองักฤษ)   :  M.Eng. (Environmental Engineering) 
3. วชิาเอก(ถ้ามี) 

ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
 แผน  ก1   36  หน่วยกิต 

แผน  ก2 และ แผน ข 37  หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท  
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
 หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ (ต าราเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนกัศึกษาไทยและต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยได ้
5.4 ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 

 เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

หลกัสูตรปรับปรุง ก าหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยสภาวชิาการ ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2558 
 เม่ือวนัท่ี 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 192 
 เม่ือวนัท่ี  1  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2559    

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
(1)  วศิวกรส่ิงแวดลอ้มโดยสามารถควบคุม จดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
(2)  นกัวจิยั/นกัวชิาการส่ิงแวดลอ้ม และสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัการพลงังาน และการจดัการ

ความปลอดภยัในสถานประกอบการเป็นตน้ 
(3)  อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9. ช่ือสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวชิา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ประเทศที่
ส าเร็จการศึกษา 

(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 
รศ. ดร.จินต ์อโณทยั Ph.D. (Environmental Engineering) Drexel University, U.S.A. (1996) 

วศ.ม. (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ประเทศ
ไทย (2532) 

วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ประเทศ
ไทย (2528) 

ผศ. ดร.วลิาสินี อยูช่ชัวาล D.Eng. (Energy and Environmental 
Science)   

Nagaoka University of Technology, 
Japan (2008) 

M.Eng. (Environmental 
Engineering and Management) 

Asian Institute of Technology, 
Thailand (2004) 

วศ.บ. (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ประเทศ
ไทย(2544) 
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ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทาง

วชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวชิา) สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, ประเทศที่
ส าเร็จการศึกษา 

(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 
รศ. ดร.ปิยะบุตร  
วานิชพงษพ์นัธ์ุ 

D.Eng. (Water and Wastewater 
Engineering) 

Asian Institute of Technology, 
Thailand (1999) 

วศ.ม. (เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี, ประเทศไทย (2537) 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี, ประเทศไทย (2534) 

 
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  
 ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

 จากกรอบแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ท่ี
ค  านึงถึงความเช่ือมโยงของทุนทั้ง 6 แหล่ง ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ์ทุน
การเงินและทุนวฒันธรรม เพื่อสร้างการพฒันาประเทศไทยอย่างย ัง่ยืน อีกทั้งยงัค านึงถึงแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต เช่น การรวมตวัของเศรษฐกิจในอาเซียน (Asean 
Economic Community, AEC)การเปล่ียนศูนยก์ลางอ านาจทางเศรษฐกิจโลกมาอยูใ่นภูมิภาคเอเชีย ความ
ตอ้งการและปัญหาด้านพลงังาน แนวโน้มการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวมากข้ึน การ
พฒันาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ฯลฯ จึงเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยท่ีจะตอ้ง
เตรียมความพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกและรับมือกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดข้ึนจากการ
พฒันาอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมและการสร้างชุมชนพอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
ประชาชน  ดงันั้นการพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งพิจารณาถึงประเด็นดงักล่าวขา้งตน้  เพื่อให้ไดบ้ณัฑิตท่ีดีมี
คุณภาพ และใฝ่เรียนรู้ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของประเทศได ้
11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 จากการเปล่ียนแปลงของบริบทดา้นสังคม  เช่น  โครงสร้างประชากรท่ีเร่ิมเขา้สู่ภาวะสังคมผูสู้งอายุ  
ประชาชนต่ืนตวัในความมีส่วนร่วมในชุมชนมากข้ึนการต่อตา้นของชุมชนทอ้งถ่ินต่อโครงการพฒันา
หรือโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  การส่ือสารไร้พรมแดน   ปัญหาภยัคุกคามจากภาวะโลกร้อน  ฯลฯ   
รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรรม  เช่นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีบัการด ารงชีพของมนุษย ์ 
ความตอ้งการใหภ้าคเอกชนมีความรับผดิชอบต่อสังคมฯลฯ  ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงของบริบทดา้น
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กฎหมายท่ีให้สิทธิแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐตามท่ีก าหนด
ในกฎหมายต่างๆ เช่น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่งผลให้เกิดกระแสและ
เครือข่าย “รักษ์ส่ิงแวดลอ้ม” ในระดบัสากล เช่น Low CO2 Society, Green Community ฯลฯ   ซ่ึงตอ้งมี
การจดัการความรู้ทางดา้นการควบคุม/ป้องกนัและการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบบนพื้นฐานท่ี
ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือช้ีน าและกลไกขบัเคล่ือนให้เกิดการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนือีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัวธีิชีวติของคนไทย 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกิจของสถาบัน  
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

จากสถานการณ์ภายนอกท่ีเกิดพลวตัอย่างต่อเน่ืองดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลกระทบให้เกิดการพฒันา
เทคโนโลยีและระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งรวดเร็วเช่นกนั จึงมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตร
ในเชิงรุก   เพื่อผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมและการบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมท่ีมีศกัยภาพ  ใฝ่เรียนรู้  
พฒันาตนเองไม่หยุดน่ิง   ประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม   และมีทกัษะทางการวิจยัเพื่อ
แกปั้ญหาใหม่ๆท่ีเกิดจากวิวฒันาการต่างๆในอนาคต  หรือมีทกัษะทางการบริหารจดัการเพื่อแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการและชุมชน   อนัจะส่งผลต่อศกัยภาพของประเทศท าให้สามารถตอบสนอง
ต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม  รวมทั้งความสามารถในการแข่งขนัของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมทั้งในระดบัภูมิภาคและสากล 

 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อพนัธกิจของ

มหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจยั รวมทั้งมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้าง
บณัฑิตท่ีดีและเก่ง ดงันั้นการพฒันาหลกัสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มจึงไดมุ้่งเนน้การท าวิจยัและ
การพฒันานวตักรรม เพื่อแกไ้ขปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงการใชค้วามรู้และเทคโนโลยีท่ีค  านึงถึง
คุณธรรม จริยธรรมทางวชิาชีพ โดยไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

 
13. ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวชิา  
 ทีเ่ปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควชิาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอ่ืน)   

 รายวิชาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะอ่ืนๆ ท่ีนกัศึกษาสามารถ
เลือกลงเป็นวิชาเลือกได้ ตามความเห็นชอบของกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ เพื่อเป็นการบูรณาการ
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง  
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13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
 หมวดวชิาบงัคบั 

 หมวดวชิาเลือก 
 วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้วิจยั  

13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
ไม่มี  

 13.3 การบริหารจัดการ  
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจดัใหมี้การใชท้รัพยากรโดยเฉพาะครุภณัฑเ์พื่อการวจิยัของ

คณะต่างๆร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษาและหน่วยงาน
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านส่ิงแวดล้อมทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบติั
สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ กบัสถานการณ์จริง เพื่อป้องกนัการเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้ม
อันเน่ืองมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ สามารถบริหารและจัดการอันน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็น
วศิวกร 
1.2 ความส าคัญ 

การผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากความรุนแรงของปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นทางดา้นน ้ า อากาศ หรือขยะ ซ่ึงไดส่้งผลกระทบทั้งในระดบัประเทศ ภูมิภาค 
หรือแมแ้ต่ระดับนานาชาติ การผลิตบณัฑิตท่ีสามารถเขา้ไปแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้นั้น ตอ้งอาศยั
ศาสตร์หลายสาขาดว้ยกนั ดงันั้นการผลิตวิศวกรส่ิงแวดล้อมท่ีมีพื้นฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยตรง
และสาขาอ่ืนๆ จะท าใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

(1) ผลิตนกัวจิยัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความสามารถในการศึกษาคน้ควา้หาเทคโนโลยใีหม่ๆในการควบคุม 
บ าบัด หรือก าจัดสารมลพิษท่ีเกิดข้ึนรวมถึงมีความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมและชุมชน  

(2) เพื่อยกระดบังานวจิยัของประเทศไปสู่ระดบัสากลใหเ้ป็นท่ียอมรับของนานาชาติ 
(3) เพิ่มจ านวนวิศวกรส่ิงแวดลอ้มระดบัมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้และความสามารถในการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในการควบคุม ออกแบบ และแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถ
วางแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งในระดบัโรงงานและระดบัชาติ  
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2. แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้คงไวซ่ึ้ง
มาตรฐานระดบัชาติและสากล  

 

-  พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

-  ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือทาง
วชิาการและวชิาชีพ กบัองคก์าร
ภายนอกคณะทั้งในและต่างประเทศ 

-  ติดตามประเมินและปรับปรุง
หลกัสูตรทุก 5 ปี 

-  เอกสารการปรับปรุงหลกัสูตร 
 
 
- มีความร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพกับองค์การหน่วยงาน
นอกคณะทั้งในและต่างประเทศ 

- มีหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ทุก 5 ปี 

- ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้อง
กบัความตอ้งการของธุรกิจ และ
การเปล่ียนแปลงทางวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 

-  ส ารวจความพึงพอใจของหลกัสูตร
จากผูส้ าเร็จการศึกษา 

- ส ารวจความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจจากผูส้ าเร็จการศึกษา 

- มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อรองรับ 
Asean Economic Community, 
AEC 

-  เปิดช่องทางใหส้ามารถรับนกัศึกษา
ต่างชาติได ้โดยมีเอกสาร
ประกอบการสอน ตลอดจนต าราท่ีใช้
เป็นภาษาองักฤษ 

-  จ านวนบุคลากรแลกเปล่ียน
ระหว่างมจธ.และมหาวิทยาลยั
ในต่างประเทศ และนักศึกษา
ต่างชาติ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบการจดัการศึกษาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรเป็นระบบทวภิาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจดัการเรียนการสอนรายวชิาปรับพื้นฐานและบางรายวชิา ในภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั 
คณะกรรมการวชิาการของภาควชิา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

 ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
2.1  วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

วนัจนัทร์ – ศุกร์ และ/หรือวนัเสาร์ – อาทิตย ์เวลา 8.30 – 16.30 น. 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม หรือ 
 2. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์อ่ืนๆ และสาขาวทิยาศาสตร์  
ทั้งน้ีตามการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการวชิาการของภาคฯ 

ผูเ้ขา้ศึกษาแผน ก 1 (วทิยานิพนธ์) จะตอ้งมีคุณสมบติัตามในขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 และจะตอ้งส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรีโดยมีคะแนนสะสม ไม่ต ่ากวา่ 3.5 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  1.นกัศึกษาท่ีพื้นฐานไม่ใช่วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  
  2. นกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานทกัษะภาษาองักฤษไม่ดี 
   3. เวลาท่ีใชใ้นการศึกษา บางคนตอ้งท างานเน่ืองจากเป็นหลกัสูตรปริญญาโท ดงันั้นนกัศึกษาส่วนใหญ่

จ าเป็นตอ้งรับผดิชอบในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วน  
 2.4 กลยุทธธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาท่ีพื้นฐานไม่ใช่วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มจดัใหมี้การเรียนวชิาปรับพื้นฐาน เพื่อให้
เขา้ใจหลกัการและแนวคิดก่อนศึกษาดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มในเชิงลึก 

2. นกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานทกัษะภาษาองักฤษไม่ถึงเกณฑ ์(จดัสอบโดยมหาวทิยาลยั) จะตอ้งลงทะเบียนเรียน
วชิาภาษาองักฤษ 3-6 หน่วยกิต 

3. การจดัหลกัสูตรใหมี้ทั้ง 2 แผน คือแผน ก และ แผน ข โดยแผน ก เป็นโครงการปกติ เนน้งานวจิยั ซ่ึงมี
ทุนผูช่้วยวิจยั จากโครงการวิจยัของอาจารยป์ระจ าภาควิชาฯ และทุนผูช่้วยสอน ส่วนแผน ข จะมีการจดัการ
เรียนการสอนเฉพาะเสาร์ อาทิตย์ เป็นโครงการพิเศษ เพื่อให้นกัศึกษาท างานได ้และสามารถใชห้วัขอ้ปัญหา
ในท่ีท างานมาใชใ้นการท าโครงการศึกษาคน้ควา้อิสระ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
แผน ก 

รายละเอยีด หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 
นกัศึกษาเขา้ใหม ่ คน 25 25 25 25 25 
นกัศึกษาปี 2 คน 13 25 25 25 25 
รวม คน 38 50 50 50 50 
ผู้ส าเร็จการศึกษา คน 37 46 52 55 57 
แผน ข 

รายละเอยีด หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 
นกัศึกษาเขา้ใหม ่ คน 30 30 30 30 30 
นกัศึกษาปี 2 คน 12 30 30 30 30 
รวม คน 42 60 60 60 60 
ผูส้ าเร็จการศึกษา คน 37 46 52 55 57 

 2.6  งบประมาณตามแผน  
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
เน่ืองจากในหลกัสูตรจดัแบ่งการเรียนเป็น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ซ่ึงแผน ข จดัท าข้ึนเพื่อรองรับผู ้

เขา้ศึกษาท่ีท างานไปดว้ยพร้อมๆกบัการเรียน ดงันั้นจึงจดัการศึกษาในรูปแบบโครงการพิเศษ มีการเรียนการ
สอนใน วนั เสาร์ และอาทิตยเ์ท่านั้น  

อตัราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 

1. ค่าบ ารุงการศึกษา (แผน ก) 12,000 บาท 24,000 บาท 

  (แผน ข) 18,000 บาท 36,000 บาท 

2. ค่าลงทะเบียน  (แผน ก)    (1,000/หน่วยกิต) 12,000 บาท 24,000 บาท 

  (แผน ข)    (1,500/หน่วยกิต) 18,000 บาท 36,000 บาท 

ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรของนกัศึกษา โดยประมาณ (แผน ก) 96,000  บาท/คน * 

ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรของนกัศึกษา  โดยประมาณ (แผน ข) 144,000 บาท/คน * 

 หมายเหตุ :   การค านวณประมาณการรายรับค านวณจากนกัศึกษาทั้งหมดปีการศึกษาละ 24 หน่วยกิต 
แผน ก   ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท หน่วยกิตละ 1,000 บาท 

*ค่าธรรมเนียมในการสอบ 3,500 บาท   
แผน ข  ค่าบ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท หน่วยกิตละ 1,500 บาท 

*ค่าธรรมเนียมในการสอบ 10,000 บาท   
ค่าธรรมเนียมในการโอนย้ายจากโครงการปกติ (แผน ก) มาโครงการพเิศษ (แผน ข ) 17,600 บาท 
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แผน ก 
ประมาณการรายรับ หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ปี 912,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

ค่าลงทะเบียน บาท/ปี 912,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล บาท/ปี 2,660,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 

รวม บาท/ปี 4,484,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000 

แผน ข 
ประมาณการรายรับ หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 

ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ปี 1,512,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 

ค่าลงทะเบียน บาท/ปี 1,512,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล บาท/ปี - - - - - 

รวม บาท/ปี 3,024,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 4,320,000 

 
2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 3,285,229 3,456,307 3,636,348 3,825,825 4,025,235 

    เงินเดือน 2,933,240 3,085,989 3,246,740 3,415,915 3,593,960 

      สวสัดิการ 12% 351,989 370,319 389,609 409,910 431,275 

2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  1,712,000 2,117,000 2,117,000 2,117,000 2,117,000 

    2.1 ค่าตอบแทน 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000 

    2.2 ค่าใชส้อย 320,000 440,000 440,000 440,000 440,000 

    2.3 ค่าวสัดุ 360,000 495,000 495,000 495,000 495,000 

    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 400,000 550,000 550,000 550,000 550,000 

    2.5 ทุนการศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

3. รายจ่ายใหม้หาวทิยาลยั 2,212,800 3,048,000 3,048,000 3,048,000 3,048,000 

4. งบลงทุน  240,000 260,000 280,000 300,000 300,000 

รวมทั้งส้ิน 7,450,029 8,881,307 9,081,348 9,290,825 9,510,235 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 93,125 80,739 82,558 84,462 86,457 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 
เฉล่ียค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 85,468 

รายรับหกัรายจ่าย 57,971 1,338,693 1,138,652 929,175 709,765 

หมายเหตุ ทั้งน้ีอตัราค่าเล่าเรียนใหข้ึ้นอยูก่บัประกาศของมหาวทิยาลยัในแต่ละปีการศึกษา 
 
 2.7 ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั  
  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

(ภาคผนวก ฉ.) 
  ส่วนการยา้ยแผนการศึกษาภายในหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม สามารถท าไดเ้ฉพาะ 

จาก แผน ก 2โครงการปกติ ไป แผน ข โครงการพิเศษและภายในภาคการศึกษาแรกเท่านั้น โดยตอ้งผ่าน
ความเห็นชอบของกรรมการวชิาการของภาควชิาฯ และค่าธรรมเนียมในการโอนยา้ย 17,600 บาท 
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3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร    
  แผน ก 1 (วทิยานิพนธ์  36 หน่วยกิต)   36 หน่วยกิต 
  แผน ก 2 (วทิยานิพนธ์  12 หน่วยกิต)   37 หน่วยกิต 
  แผน ข  (การคน้ควา้อิสระ 6 หน่วยกิต)   37 หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

โครงสร้างหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 
 แผน ก แผน ข 

ก 1 ก 2 การค้นคว้าอสิระ 
6 หน่วยกติ 

ก. หมวดวชิาบังคับ 1* 7 7 
ข. หมวดวชิาเลือก                - 18 24 
ค. วทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ 36 12 6 

รวม 36 37 37 
  * หมายเหตุ  ไม่นบัหน่วยกิต ในหมวดวชิาบงัคบัส าหรับแผน ก 1  
 
  3.1.3  รายวชิา  

  - ความหมายของรหัสวชิา 
 รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัอกัษรและตวัเลขสามหลกั 
 รหสัตวัอกัษร มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 ENV    หมายถึง  วชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 LNG หมายถึง  วชิาภาษาองักฤษ 
  รหสัตวัเลขมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 รหสัตวัเลขหลกัร้อย   หมายถึงระดบัของวชิา 
 เลข  1-4 หมายถึงวชิาระดบัปริญญาตรี 
 เลข  5  หมายถึงวชิาระดบับณัฑิตศึกษา  
  แต่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสามารถเลือกเรียนได ้
 เลข  6 ข้ึนไป หมายถึงวชิาระดบับณัฑิตศึกษา 
 รหสัตวัเลขหลกัสิบ   หมายถึง วชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
 เลข 0 หมายถึง  กลุ่มวชิาท่ีเก่ียวกบัการฝึกงานอุตสาหกรรม 
   และโครงงานวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 เลข 1-2  หมายถึง กลุ่มวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน 
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         เลข 3  หมายถึง กลุ่มวชิาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทัว่ไป 
 เลข 4-5-6 หมายถึง กลุ่มวชิาดา้นน ้าและน ้าเสีย 
 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวชิาดา้นขยะและของเสียอนัตราย 
 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวชิาดา้นอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน 
 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวชิาสัมมนา/หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
   โครงงานศึกษาทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มและวทิยานิพนธ์ 
             รหสัตวัเลขหลกัหน่วย หมายถึงล าดบัท่ีของรายวชิาในแต่ละหมวดรายวชิา 
 
 - รายวชิา 

ก. หมวดวชิาบังคับ 
ส าหรับแผน ก 1       ไม่นบัหน่วยกิต 

ENV 691 สัมมนา 
(Seminar) 

1(0-2-3) 

 ส าหรับแผน ก 2 และ แผน ข      7หน่วยกิต 
ENV  611      การแปรสภาพของสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม 

(Fate of Pollutants in the Environment) 
3(3-0-9) 

ENV  612      จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบ
ปฏิกรณ์ในวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design 
in Environmental Engineering) 

3(3-0-9) 

ENV691 สัมมนา 
(Seminar) 

1(0-2-3) 

 
ข. หมวดวชิาเลือก       

ส าหรับแผน ก 2         18  หน่วยกติ  
ส าหรับแผน ข       24  หน่วยกติ 
ข.1 หมวดวชิาเลือกทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ENV 531      กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและองคก์ร 
(Environmental Law and Organization) 

3(3-0-9) 

ENV 532      เศรษฐกิจ-สังคม ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Socio-economics) 

3(3-0-9) 

ENV 533 การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Management) 

3(3-0-9) 
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ENV 534 ความปลอดภยั สุขอนามยัและการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
(Safety, Health and Environmental Protection) 

3(3-0-9) 

ENV 535 การป้องกนัมลพิษ 
(Pollution Prevention) 

3(3-0-9) 

ENV 536 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Economics) 

3(3-0-9) 

ENV 631 การออกแบบและการพัฒนาอย่างย ั่งยืนส าหรับวิชาชีพ
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
( Sustainability Design and Development for Professional 
Environmental Engineering) 

3(3-0-9) 

ENV 632 
 

การประเมินวฏัจกัรชีวติและคาร์บอนฟุตพรินต ์  
(Life Cycle Assessment and Carbon Footprint) 

3(3-0-9) 
 

 
ข.2 หมวดวชิาเลือกทางดา้นน ้า 
ENV 641 เคมีน ้าส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

(Aquatic Chemistry for Environmental Engineering) 
3(3-0-9) 

ENV 642 เคมีอินทรียส์ าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Organic Chemistry for Environmental Engineering) 

3(3-0-9) 

ENV 643 เทคโนโลยกีารบ าบดัน ้าและน ้าเสียขั้นสูง 
(Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies) 

3(3-0-9) 

ENV 644 แบบจ าลองคุณภาพน ้าผวิดิน 
(Surface Water Quality Modeling) 

3(3-0-9) 

ENV 645 การก าจดัธาตุอาหารทางชีวภาพ 
(Biological Nutrient Removal) 

3(3-0-9) 

ENV 646 การจดัการคุณภาพน ้า 
(Water Quality Management) 

3(3-0-9) 

ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตวักลางพรุน 
(Dynamics of Fluids in Porous Media) 

3(3-0-9) 

ENV 648 แบบจ าลองคุณภาพน ้าใตดิ้น 
(Groundwater Quality Modeling) 

3(3-0-9) 

ENV 649 การบ าบดัแบบไร้อากาศส าหรับน ้าเสียอุตสาหกรรม
(Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater) 
 

3(3-0-9) 
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ENV 650 กระบวนการออกซิเดชนัขั้นสูง 
(Advanced Oxidation Processes) 

3(3-0-9) 

ENV 651 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าขั้นสูง 
(Advanced Water Treatment Processes) 

3(3-0-9) 

 

ข.3 หมวดวชิาเลือกทางดา้นอากาศ 
ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา 

(Atmospheric Chemistry and Meteorology) 
3(3-0-9) 

ENV 682 การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง 
(Advanced Air Pollution Control) 

3(3-0-9) 

ENV 683 แบบจ าลองคุณภาพอากาศ 
(Air Quality Modeling) 

3(3-0-9) 

ENV 684 การจดัการคุณภาพอากาศ 
(Air Quality Management) 

3(3-0-9) 

 

ข.4 หมวดวชิาเลือกทางดา้นของเสีย 
ENV 671 เทคโนโลยกีารจดัการของเสียเส่ียงอนัตราย 

(Technologies for Hazardous Waste Management) 
3(3-0-9) 

ENV 672 การออกแบบและการจดัการหลุมฝังกลบ 
(Landfill Design, Operation and Maintenance) 

3(3-0-9) 

ENV 673 กระบวนการบ าบดัโดยใชค้วามร้อน 
(Thermal Treatment Processes) 

3(3-0-9) 

ENV 674 การฟ้ืนฟูสภาพโดยวธีิทางชีวภาพ 
(Bioremediation) 

3(3-0-9) 

ENV 675 เทคโนโลยกีารน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ 
(Waste Recycling Technologies) 
 

3(3-0-9) 

ข.5 หมวดวชิาเลือกอ่ืนๆ 
ENV 613 การประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(Environmental Risk Assessment) 
3(3-0-9) 

ENV 614 พิษวทิยาส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Toxicology) 

3(3-0-9) 

ENV 615 มลพิษอุบติัใหมแ่ละเทคโนโลยกีารบ าบดั  
(Emerging Pollutant and Its Treatment Technology) 

3(3-0-9) 
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ENV 616 ระเบียบวจิยัเชิงวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Research Methods in Environmental Engineering) 

3(3-0-9) 

ENV 617 สถิติเพื่อการจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม 
(Statistics for Environmental Management) 

3(3-0-9) 

ENV 591 หวัขอ้พิเศษ 1 
(Special Topic I) 

3(3-0-9) 

ENV 592 หวัขอ้พิเศษ 2 
(Special Topic II) 

3(3-0-9) 

ENV 593 หวัขอ้พิเศษ 3 
(Special Topic III) 

3(3-0-9) 

ENV 692 หวัขอ้ขั้นสูง 1 
(Advanced Topic I) 

3(3-0-9) 

ENV 693 หวัขอ้ขั้นสูง 2 
(Advanced Topic II) 

3(3-0-9) 

ENV 694 การศึกษาพิเศษ 1 
(Special Study I ) 

3(3-0-9) 

ENV 695 การศึกษาพิเศษ 2 
(Special Study II ) 

6(0-0-18) 

หรือวิชาอ่ืนๆท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการวชิาการของภาควชิาฯ 
นกัศึกษาท่ีเรียนแผนการศึกษา แผน(ก) สามารถลงวชิาเลือกในหมวดวชิาเลือกทางการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม(ข.1) ไดไ้ม่เกิน 3 หน่วยกิต หรือ 1 วชิา 
 

 ค. วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ      6/12/36 หน่วยกติ            
ส าหรับแผน ก 1 (วทิยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)       

ENV 699 วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

36 หน่วยกิต 

ส าหรับแผน ก 2 (วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)       
ENV 698 วทิยานิพนธ์ 

(Thesis) 
12 หน่วยกิต 

ส าหรับแผน ข (การคน้ควา้อิสระ 6 หน่วยกิต) 
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

(Study Project in Environmental Engineering) 
6 หน่วยกิต 
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หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน(วดัผลเป็น S/U)        ไม่นับหน่วยกติ 
ส าหรับผูท่ี้ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษาวศิวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งผา่นวชิา
ปรับพื้นฐานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาของภาควชิาฯ  

ENV  511      เคมีส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน 
(Basic Environmental Chemistry) 

2(2-0-6) 

ENV 512 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน 
(Basic Environmental Microbiology) 

2(2-0-6) 

ENV 513 ชลศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Hydraulic for Environmental Engineering) 

3(3-0-9) 

ENV 514 หน่วยปฏิบติัการและกระบวนการทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Unit Operations and Processes in Environmental  
Engineering) 

3(3-0-9) 

 หมวดวชิาปรับพืน้ฐานภาษาองักฤษ ไม่นับหน่วยกติ 
LNG 550 วชิาปรับพื้นภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  2(1-2-6) 
 (Remedial English Course for Post Graduate Students)  
LNG 600 วชิาภาษาองักฤษระหวา่งการเรียนในหลกัสูตรส าหรับนกัศึกษา  3(2-2-9) 
 ระดบับณัฑิตศึกษา       

(Insessional English Course for Post Graduate Students)  
หมายเหตุ   นกัศึกษาตอ้งเรียนวชิา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือไดรั้บการยกเวน้ 

ทั้งน้ี ข้ีนอยูก่บัระดบัคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ก าหนด 
3.1.4 แผนการศึกษา 

 นักศึกษาทุกแผนการศึกษา ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวศิวกรรม
ส่ิงแวดล้อมจะต้องเรียนวชิาปรับพืน้ฐานในภาคการศึกษาพเิศษก่อนเข้าศึกษา ในรายวิชาดังนี ้

ENV 511      เคมีส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน 
(Basic Environmental Chemistry) 

2(2-0-6) 

ENV 512 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน 
(Basic Environmental Microbiology) 

2(2-0-6) 

ENV 513 ชลศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Hydraulic for Environmental Engineering) 

3(3-0-9) 

ENV 514 
 

หน่วยปฏิบติัการและกระบวนการทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Unit Operations and Processes in Environmental Engineering) 

3(3-0-9) 
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หมายเหตุ: จ านวนวิชาปรับพื้นฐานของนกัศึกษาแต่ละคนท่ีจะตอ้งลงเรียน ข้ึนอยูก่บัความเห็นชอบของ
กรรมการวิชาการของภาควิชาฯ และหน่วยกิตวิชาปรับพื้นฐานไม่นบัรวมเป็นหน่วยกิตสะสมท่ีใชใ้นการส าเร็จ
การศึกษา 
 แผน ก 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกติ) 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ENV 699 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-18-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV 699 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-18-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่1 

ENV691 สัมมนา 1(0-2-3)S/U 
ENV 699 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-20-39) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =59 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV 699 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-18-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
 หมายเหตุ นกัศึกษาท่ีเลือกเรียนแผน ก 1 ตอ้งลงทะเบียนเรียนวชิา ENV 691 สัมมนา 1 หน่วยกิต (ไม่นบั
หน่วยกิต) โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาอ่ืนเพิ่ม แต่จะไม่นบัรวมเป็นหน่วยกิตสะสม ท่ีใชใ้น
การส าเร็จการศึกษา  
 การส าเร็จการศึกษา จะตอ้งเป็นไป ตามระเบียบของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ย
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.) 
 
 
 
 
 
 



19 

 แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกติ) 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ENV  611      การแปรสภาพของสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-9) 
ENV  612      จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบ

ปฏิกรณ์ในวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
3(3-0-9) 

ENV xxx วชิาเลือก 1 3(3-0-9) 
ENV xxx วชิาเลือก 2 3(3-0-9) 
 รวม 12(12-0-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =48 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV xxx วชิาเลือก 3 3(3-0-9) 
ENV xxx วชิาเลือก 4 3(3-0-9) 
ENV xxx วชิาเลือก 5 3(3-0-9) 
ENV xxx วชิาเลือก 6 3(3-0-9) 
 รวม 12(12-0-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =48 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่1 

ENV691 สัมมนา 1(0-2-3) 
ENV 698 วทิยานิพนธ์ 6(0-12-24) 
 รวม 7(0-14-27) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =41 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV 698 วทิยานิพนธ์ 6(0-12-24) 
 รวม 6(0-12-24) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =36 
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แผนข (การค้นคว้าอสิระ 6 หน่วยกติ) 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ENV  611      การแปรสภาพของสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0-9) 
ENV  612      จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบ

ปฏิกรณ์ในวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
3(3-0-9) 

ENV xxx วชิาเลือก 1 3(3-0-9) 
 รวม 9 (9-0-27) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =36 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV691 สัมมนา 1(0-2-3) 
ENV xxx วชิาเลือก 2 3(3-0-9) 
ENV xxx วชิาเลือก 3 3(3-0-9) 
ENV xxx วชิาเลือก 4 3(3-0-9) 
 รวม 10(9-2-30) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =41 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่1 (การค้นคว้าอสิระ 6 หน่วยกิต) 

ENV xxx วชิาเลือก 5 3(3-0-9) 
ENV xxx วชิาเลือก 6 3(3-0-9) 
ENV xxx วชิาเลือก7 3(3-0-9) 
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 2(0-4-8) 
 รวม 11(9-4-35) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =48 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่2(การค้นคว้าอสิระ 6 หน่วยกติ) 

ENV 697 โครงงานศึกษาทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 4(0-8-16) 
ENV xxx วชิาเลือก 8 3(3-0-9) 
 รวม 7(3-8-25) 

   ช่ัวโมง/สัปดาห์ =36 

3.1.5   ค าอธิบายรายวชิา  
ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวก ก.)  
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ที่ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวชิา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
1 รศ.ดร.จินต ์อโณทยั Ph.D. (Environmental Engineering), 

Drexel University, U.S.A. (1996) 
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

วศ.ม. (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,   
ประเทศไทย (2532) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ประเทศไทย(2528) 

2 ผศ.ดร.วลิาสินี อยูช่ชัวาล D.Eng. (Energy and Environment 
Science),  Nagaoka University of 
Technology, Japan (2008) 

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

  M.Eng. (Environmental Engineering 
and Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand  (2004) 

     

  วศ.บ. (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  
ประเทศไทย (2544) 

     

3 รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษพ์นัธ์ุ D.Eng. (Water and Wastewater 
Engineering), Asian Institute of 
Technology, Thailand (1999) 

18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 

  วศ.ม. (เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม), 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี, ประเทศไทย (2537) 

     

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2534) 
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ที่ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวชิา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
4 รศ.ดร.เฉลิมราช วนัทวนิ 

 
D.Eng. (Environmental Engineering), 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (1987) 

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

  M.Eng.(Environmental Engineering), 
Asian Institute of Technology, 
Thailand (1982) 

     

  วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ประเทศไทย (2521) 

     

5 ผศ.ดร.วมิลศิริ ปรีดาสวสัด์ิ 
 

Ph.D. (Energy Technology), Royal 
Institute of Technology, Sweden 
(2006) 

15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 

  M.Sc. (Sustainable Energy 
Engineering), Royal Institute of 
Technology, Sweden (1999) 

     

  วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2540) 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ที่ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวชิา), 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
1 ดร.สาโรช บุญยกิจสมบติั  Ph.D. (Environmental Engineering), 

Vanderbilt University, U.S.A. (2001) 
6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 

2 ดร.ประพทัธ์ พงษเ์กียรติกุล D.Eng. (Environmental Engineering), 
Asain Institute of Technology, 
Thailand. (2006) 

4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

3 ผศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญศรี Ph.D. (Environmental Engineering), 
University of Wollongong, 
Australia.(2006) 

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

4 ดร. ภาติญา  เขมาชีวะกุล Ph.D. (Environmental Engineering), 
Kyoto University, Japan. (2011) 

7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

5 ดร. พิเชฐ ชยัววิฒัน์วรกุล Ph.D. (Hydro Environmental 
System), Tohoku University, Japan. 
(2007) 

3 6 6 6 6 

6 ดร. นงลกัษณ์  บุญรัตนกิจ Ph.D. (Environmental Management), 
Chulalongkorn University, 
Thailand.(2010) 

5 5 5 5 5 

7 ดร. ทรงเกียรติ  ภทัรปัทมาวงศ ์ Ph.D. (Environmental Engineering), 
Kyoto University, Japan. (2010) 

6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

8 ดร. เก็จวลี  โฆษิตคณาวุฒิ Ph.D. (Environmental Engineering), 
The University of Texus at 
Arlington, U.S.A.(2012) 

3 3 3 3 3 

9 ดร. ภริณดา ทยานุกูล Ph.D. (Urban Engineering), 
University of Tokyo, Japan. (2012) 

- 3 3 3 3 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ที่ 
ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวชิา), 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
สถานทีท่ างาน 

 
1 ดร.เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์ 

 
Ph.D. (Environmental Engineering), 
The University of Texas. 

มหาวทิยาลยัรังสิต 

2 ดร.ณรงคศ์กัด์ิ ไชยสิทธ์ิ 
 

วท.ด. (วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม),
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

Begemann Mercury Technology 
Pacific 

3 ดร. พิจิตร เจียมวรางกูร Ph.D. (Environmental Engineering), 
Lehigh University. 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้พระนครเหนือ 

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี)  
 โครงงาน หรืองานวิจยัต้องเป็นหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาความก้าวหน้าในด้านการแก้ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอาจเป็นทางดา้นเทคโนโลยี นวตักรรม หรือการจดัการ และมุ่งสร้างงานวิจยัเพื่อการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศและของโลก 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
นกัศึกษาท างานวิจยั ในหวัขอ้ท่ีสนใจผา่นงานวิทยานิพนธ์/โครงงานวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มโดยตอ้ง

สามารถประยุกต์ทฤษฎีท่ีเรียน ในการอธิบาย อภิปรายกบัผลการศึกษาท่ีได ้ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์
ปรึกษาและคณะกรรมการวทิยานิพนธ์ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นกัศึกษาสามารถวางแผนการด าเนินงานวิจยั เพื่อให้กระบวนการท าโครงงานและการวิจยัไปใน

ทิศทางท่ีถูกตอ้ง ขอ้มูลตอ้งมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลได ้เพื่อใช้
ในการแกปั้ญหาการปฏิบติัการดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  และสามารถเขียนรายงานวิจยัเพื่อส่ือสารไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5.3 ช่วงเวลา  
แผน ก 1 เร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 1 
แผน ก 2 และแผน ขเร่ิมตั้ งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี2หรือสามารถลงทะเบียน

วิทยานิพนธ์/โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ไดต้ั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1ตาม
ความเห็นชอบของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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5.4 จ านวนหน่วยกติ  
    แผน ก 1  36  หน่วยกิต 
               แผน ก 2  12  หน่วยกิต 
               แผน ข       6  หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ  
เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัฯ นกัศึกษาเขียนแบบฟอร์ม บ-1 เสนอ

หวัขอ้โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม หรือวิทยานิพนธ์พร้อมระบุอาจารยท่ี์ปรึกษาหลงัจากไดรั้บ
ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงานศึกษาทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม หรือวทิยานิพนธ์ 

-แผน ก1 และ ก 2ใหเ้ลือกหวัขอ้วทิยานิพนธ์ภายในภาคเรียนท่ี1ของปีการศึกษาท่ี 1 
-แผน ข ใหแ้จง้หวัขอ้ท่ีสนใจภายในภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 1 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
หลกัสูตรแผน ก1 และ ก2มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ของแต่ละหัวข้อตามระเบียบ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาซ่ึงดูแลนกัศึกษาตั้งแต่การ
สอบหวัขอ้วิทยานิพนธ์การรายงานความกา้วหนา้ในแต่ละภาคการศึกษาการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์แบบ
ปากเปล่า มีคณะกรรมการสอบซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ และมีผูท้รงคุณวุฒิภายนอกอยา่งน้อย 
1 ท่าน ตามคุณสมบติัท่ีระบุไวใ้นระเบียบของมหาวิทยาลยัฯ ซ่ึงนักศึกษาตอ้งได้รับการตอบรับผลงาน
เผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงซ่ึงไม่ใช่รูปเล่มท่ีเป็นวทิยานิพนธ์ดว้ย 
 หลกัสูตรแผน ข โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 6 หน่วยกิต มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ซ่ึงประกอบดว้ย อาจารยท่ี์ปรึกษา และอาจารยป์ระจ าอีก 2 ท่านซ่ึงดูแลนกัศึกษาตั้งแต่การสอบหวัขอ้และ
การรายงานความก้าวหน้าการท าการศึกษาโครงงานกระทัง่การสอบป้องกนัโครงงานศึกษาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มและการสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่าขั้นสุดทา้ย 
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หมวดที่ 4ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ความเป็นผูน้ า รับผิดชอบ และมีวนิยั  - มีการท างานเป็นกลุ่ม โดยมีการก าหนดบทบาท
ความเป็นผู ้น าและผู ้ตาม เพื่อให้นักศึกษาปรับ
บทบาทได ้ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินยัในตนเองเช่นการเขา้เรียนตรง
เวลามาเรียนอย่างสม ่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้ น
เรียนเสริมความกลา้ในการแสดงความคิดเห็น 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ - สอดแทรกความรู้ทางคุณธรรมและจริยธรรมทาง
กฎหมายดว้ยการน าขอ้เท็จจริงมาประยุกต์และปรับ
ใช้ในชั้นเรียน เพื่อวิเคราะห์แยกแยะลักษณะและ
ประ เภทของการกระท า ท่ี เ ห็นว่า ถูกต้องและ
เหมาะสม 

- การเชิญเจา้หนา้ท่ีจากกรมควบคุมมลพิษมาใหค้วามรู้
เ ก่ียวกับกฎหมายทางด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
นักศึกษาได้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซบัซ้อนเชิงวิชาการโดยค านึงความรู้สึก

ของผูอ่ื้น อยา่งรอบรู้ ยุติธรรมและชดัเจน มีหลกัฐานและตอบสนองปัญหาตามหลกัการ
และค่านิยมอนัดี ใหข้อ้สรุปท่ีไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น  

(2) ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริงจงัใหผู้อ่ื้นใชก้ารวินิจฉยัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัขอ้โตแ้ยง้และ
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

(3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบติัตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมในสภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

(4) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ก าหนดให้มีค่านิยมองคก์ร  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริม
ให้นักศึกษาแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในสภาพแวดลอ้มของการท างานส่งเสริมจรรยาบรรณในการเขียนผลงานไม่ลอกเลียน
ผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน  สนบัสนุนการการอา้งอิงผลงานท่ีน ามาใช้ 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ประเมินจากผลการปฏิบติัการของนักศึกษา ขอ้มูลท่ีนักศึกษาน ามาเขียนรายงานเป็น
ขอ้มูลท่ีหามาจริง จากการทดลอง 

(2) ประเมินทักษะการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา  การท างานเป็นทีมร่วมกับผู ้อ่ืน 
ความสามารถในการเป็นผูน้ า  

 2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหาสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
ทฤษฎีท่ีส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทางวชิาการ 

(2)  มีความเขา้ใจทฤษฎี และการวิจยัอยา่งลึกซ้ึงในกลุ่มวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มในระดบั
แนวหนา้ 

(3)  มีความเขา้ใจในวิธีการพฒันาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของ
ผลงานวจิยัในปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยู่ในสภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ี
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวชิา รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี  และการประยุกต์ใช้ทาง 
ปฏิบติัในสภาพแวดลอ้มจริง  จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากร 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนและการท าวจิยัของนกัศึกษา จากการสอบและรายงาน 

 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทาง
วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มและพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็น
หรือปัญหา 
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(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอสามารถ
สังเคราะห์และใช้ผลงานวิจยัส่ิงตีพิมพ์ทางวิชาการ และพฒันาความคิดใหม่ ๆ โดย
การบูรณาการใหเ้ขา้กบัองคค์วามรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 

(3) สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซ้อน
ได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงพฒันาข้อสรุปและข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้องในสาขาวิชา
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

(4) สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั โครงการวิจยัคน้ควา้ทางวิชาการ หรือ
การปฏิบติัการทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยตนเองโดยการใชค้วามรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติัตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยัและให้ขอ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบติัท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 

            2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 การอภิปรายกลุ่มในวชิาสัมนาให้นกัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริงและมีทกัษะในการน าเสนอใน
ชั้นเรียน 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา ท าไดโ้ดยการออกขอ้สอบท่ีท าให้  
นักศึกษาตอ้งใช้ความรู้ท่ีเรียนมาในการแก้ปัญหา เม่ือได้ค  าตอบแล้ว นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ผลลพัธ์ท่ีไดว้า่มีความถูกตอ้ง หรือเหมาะสมหรือไม่ ในบางกรณีนกัศึกษาจะตอ้งสามารถวิเคราะห์
ต่อไปไดถึ้งแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีจะท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีข้ึน 

 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) สามารถแก้ไขปัญหาท่ีมีความซับซ้อนหรือความยุ่งยากระดบัสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง 

(2) สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้

(3) มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกบัผูอ่ื้นอย่างเต็มท่ีในการ
จดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ 

(4) แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
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 2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผดิชอบ 

          ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรม/งานวิจัย ให้มีการท างานเป็นกลุ่มการท างานท่ีต้อง
ประสานงานกบัผูอ่ื้นขา้มหลกัสูตร  โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบดงัน้ี 

(1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็น

อยา่งดี 
(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป และมีภาวะผูน้ า 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียนและสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกระหวา่งการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถว้นชดัเจน
ตรงประเด็นของขอ้มูล 

 2.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ 

(2) สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการ

วิชาการและชุมชนทัว่ไปโดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่

เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการรวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

             2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม กบังานวจิยั ของนกัศึกษา กษา 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ขอ้จ ากดัเหตุผลในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 



30 

 

3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลกัสูตรสู รายวชิา (Curriculum Mapping)  
3.1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) วชิาภาษาองักฤษ 

ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

 

 
 

หมายเหตุ  ตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ก าหนดใหน้กัศึกษาตอ้งเรียนวชิาภาษาองักฤษ  
  ซ่ึงเป็นวชิาบงัคบัพื้นฐาน จึงท าใหผ้ลการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน จะตอ้งไดผ้ลลพัธ์การเรียนรู้เหมือนกนัทุกหลกัสูตร 

 

รายวชิา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 
LNG 550 : Remedial English Course for Post 
Graduate Students      2 (1-2-6) 
วชิาปรับพ้ืนภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา 

                    

LNG 600 : In-sessional English Course for Post 
Graduate Students      3 (2-2-9) 
ภาษาองักฤษระหวา่งการเรียนในหลกัสูตรส าหรับ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้   

1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1)  มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต มีจิตอาสา 

ไม่ละเลยต่อปัญหาขององคก์รหรือสังคม 
(2)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ มารยาท 

และขอ้บงัคบัขององคก์รและสังคม 
(3)  ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย
และวฒันธรรมสากล   

(4)  มีจรรยาบรรณทางวชิาชีพ ตระหนกัถึงหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบท่ีมีต่อตนเองและสังคม  

 

2. ความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเขา้ใจดา้นหลกัการใชภ้าษา

และการส่ือสาร  
(2)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษา

กบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(3)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในดา้น

ภาษาองักฤษมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ข
ปัญหาในการเรียนและการท างานจริงได ้

(4)  สามารถน าความรู้ดา้นภาษามาใชใ้นการ
พฒันาและต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเองเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 
(1)  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี สามารถ

วเิคราะห์ อภิปรายและประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้น
ภาษา และการส่ือสาร ในการเรียนรู้และการ
ท างานอยา่งเหมาะสม  

(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาได ้ 

(3)  สามารถคิด วเิคราะห์ ใชต้รรกะในการส่ือสาร
และน าเสนอขอ้มูลอยา่งมีล าดบัขั้นตอน และ
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีระบบ สามารถ
ใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจในการท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4)  มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใช้
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม รู้เท่าทนั
ต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และ
เทคโนโลยใีหม ่
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4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และ ท างานร่วมกนัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ  
(2)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ี

มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม  
(3)  สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ วางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความ
รับผดิชอบ  

 (4)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเอง  
 (5)  มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นวชิาชีพของตนเอง  

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1)  มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง

สถิติประยกุตต่์อการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(2)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือ

ความหมายไดอ้ยา่งดี ตรงประเด็น และเหมาะสมกบับริบท   
(3)  สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัได้

อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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3.2  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 

ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

 
 
 

รายวชิา 

 
 

1.  คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

หมวดวชิาบังคับ (* ส าหรับแผน ก2 และ ข)                   
ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม  
(Fate of Pollutants in the Environment) 

                  

ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ใน
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม (Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design 
in Environmental Engineering) 

                  

ENV691สมัมนา 
(Seminar) 

                  

หมวดวชิาเลือก(* ส าหรับแผน ก2 และ ข)                   
ENV 531 กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและองคก์ร 
(Environmental Law and Organization) 

                  

ENV 532 เศรษฐกิจ-สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Socio-economics) 
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รายวชิา 

 
 

1.  คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
ENV 533 การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Management) 

                  

ENV 534 ความปลอดภยั สุขอนามยัและการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
(Safety, Health and Environmental Protection) 

                  

ENV 535 การป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention)                   
ENV 536 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Economics) 

                  

ENV 591 หวัขอ้พิเศษ 1 (Special Topic I)                   
ENV 592 หวัขอ้พิเศษ 2 (Special Topic II)                   
ENV 593 หวัขอ้พิเศษ 3 (Special Topic III)                   
ENV 613 การประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Risk Assessment) 

                  

ENV 614 พิษวทิยาส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Toxicology)                  

ENV 615 มลพิษอุบติัใหม่และเทคโนโลยกีารบ าบดั 
(Emerging pollutant and Its treatment technology) 

                  

ENV 616 ระเบียบวจิยัเชิงวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Research Methods in Environmental Engineering) 
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รายวชิา 

 
 

1.  คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
ENV 617 สถิติเพ่ือการจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม 
(Statistics for Environmental Management) 

                  

ENV 631 การออกแบบและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืส าหรับวชิาชีพวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม  
(Sustainability Design and Development for Professional Environmental 
Engineering) 

                  

ENV 632 การประเมินวฏัจกัรชีวติและคาร์บอนฟตุพรินต ์
(Life Cycle Assessment and Carbon Footprint) 

                  

ENV 641 เคมีน ้ าส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Aquatic Chemistry for Environmental Engineering) 

                  

ENV 642 เคมีอินทรียส์ าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Organic Chemistry for Environmental Engineering) 

                  

ENV 643 เทคโนโลยกีารบ าบดัน ้าและน ้ าเสียขั้นสูง 
(Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies)  

                  

ENV 644 แบบจ าลองคุณภาพน ้ าผิวดิน 
(Surface Water Quality Modeling) 

                  

ENV 645 การก าจดัธาตุอาหารทางชีวภาพ 
(Biological Nutrient Removal) 
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รายวชิา 

 
 

1.  คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
ENV 646 การจดัการคุณภาพน ้ า 
(Water Quality Management) 

                  

ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตวักลางพรุน 
(Dynamics of Fluids in Porous Media) 

                  

ENV 648 แบบจ าลองคุณภาพน ้ าใตดิ้น 
(Groundwater Quality Modeling) 

                  

ENV 649 การบ าบดัแบบไร้อากาศส าหรับน ้ าเสียอุตสาหกรรม 
(Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater) 

                  

ENV 650 กระบวนการออกซิเดชนัขั้นสูง 
(Advanced Oxidation Processes) 

                  

ENV 651กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ าขั้นสูง 
(Adavanced Water Treatment Processes) 

                  

ENV 671 เทคโนโลยกีารจดัการของเสียเส่ียงอนัตราย 
(Technologies for Hazardous Waste Management) 

                  

ENV 672 การออกแบบและการจดัการหลุมฝังกลบ 
(Landfill Design, Operation and Maintenance) 

                  

ENV 673 กระบวนการบ าบดัโดยใชค้วามร้อน  
(Thermal Treatment Processes) 
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รายวชิา 

 
 

1.  คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
ENV 674 การฟ้ืนฟสูภาพโดยวธีิทางชีวภาพ (Bioremediation)                   
ENV 675 เทคโนโลยกีารน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ 
(Waste Recycling Technologies) 

                  

ENV 681เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวทิยา 
(Atmospheric Chemistry and Meteorology) 

                  

ENV 682 การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง 
(Advanced Air Pollution Control) 

                  

ENV 683 แบบจ าลองคุณภาพอากาศ 
(Air Quality Modeling) 

                  

ENV 684 การจดัการคุณภาพอากาศ 
(Air Quality Management) 

                  

ENV 691 สมัมนา (Seminar)                  

ENV 692หวัขอ้ขั้นสูง 1 (Advanced Topic I)                   
ENV 693หวัขอ้ขั้นสูง 2 (Advanced Topic II)                   
ENV 694การศึกษาพิเศษ 1 (Special Study I )                   

ENV 695การศึกษาพิเศษ 2 (Special Study II )                   

วทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ                  
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รายวชิา 

 
 

1.  คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะ
การวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Study Project in Environmental Engineering) 

                 

ENV 698 วทิยานิพนธ์ส าหรับแผน ก 2 (Thesis)                  

ENV 699 วทิยานิพนธ์ส าหรับแผน ก 1 (Thesis)                  

หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน                  

ENV 511 เคมีส่ิงแวดลอ้มพ้ืนฐาน 
(Basic Environmental Chemistry) 

                 

ENV 512 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้มพ้ืนฐาน 
(Basic Environmental Microbiology) 

                 

ENV 513 ชลศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Hydraulic for Environmental Engineering) 

                 

ENV 514  หน่วยปฏิบติัการและกระบวนการทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Unit Operations and Processes in Environmental Engineering) 
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) สามารถจดัการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ซบัซอ้นเชิงวชิาการโดยค านึงความรู้สึกของผูอ่ื้น 
อยา่งรอบรู้ ยติุธรรมและชดัเจน มีหลกัฐานและ
ตอบสนองปัญหาตามหลกัการและค่านิยมอนัดี ให้
ขอ้สรุปท่ีไวต่อความรู้สึกของผูอ่ื้น  

(2) ริเร่ิมในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยูเ่พื่อ
ทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่งจริงจงัใหผู้อ่ื้นใช้
การวนิิจฉยัทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการ
กบัขอ้โตแ้ยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น 

(3) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การ
ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมใน
สภาพแวดลอ้มของการท างานและในชุมชนท่ี
กวา้งขวางข้ึน 

(4) เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ร
และสังคม 

 

2.  ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นเน้ือหา
สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนทฤษฎีท่ี
ส าคญัและน ามาประยกุตใ์นการศึกษาคน้ควา้ทาง
วชิาการ 

(2) มีความเขา้ใจทฤษฎี และการวจิยัอยา่งลึกซ้ึงใน
กลุ่มวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มในระดบัแนวหนา้ 

(3) มีความเขา้ใจในวธีิการพฒันาความรู้ใหม่ๆ และ
การประยกุต ์ตลอดจนผลกระทบของผลงานวจิยัใน
ปัจจุบนัท่ีมีต่อองคค์วามรู้ในสาขาวชิาวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ตระหนกัในระเบียบขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูใ่น
สภาพแวดลอ้มของระดบัชาติและนานาชาติท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวชิา รวมทั้งเหตุผลและการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 

 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)ใชค้วามรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัในการ
จดัการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มและพฒันาแนวคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 
(2) สามารถใชดุ้ลยพินิจในการตดัสินใจใน
สถานการณ์ท่ีมีขอ้มูลไม่เพียงพอสามารถสังเคราะห์
และใชผ้ลงานวจิยัส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ และพฒันา
ความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการใหเ้ขา้กบัองค์
ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท่ีทา้ทาย 
(3) สามารถใชเ้ทคนิคทัว่ไปหรือเฉพาะทางในการ
วเิคราะห์ประเด็นหรือปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคร์วมถึงพฒันาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะท่ี
เก่ียวขอ้งในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(4)สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคญั 
โครงการวจิยัคน้ควา้ทางวชิาการ หรือการปฏิบติัการ
ทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยตนเองโดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจยัและใหข้อ้สรุปท่ีสมบูรณ์ซ่ึงขยายองค์
ความรู้หรือแนวทางการปฏิบติัท่ีมีอยูเ่ดิมไดอ้ยา่งมี
นยัส าคญั 
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4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นหรือความยุง่ยากระดบัสูงทาง
วชิาชีพไดด้ว้ยตนเอง 
(2) สามารถตดัสินใจในการด าเนินงานดว้ยตนเองและสามารถประเมิน
ตนเองไดร้วมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองใหมี้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานระดบัสูงได ้
(3) มีความรับผดิชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกบัผูอ่ื้นอยา่ง
เตม็ท่ีในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหาต่างๆ 
(4) แสดงออกทกัษะการเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1)  สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้น
การศึกษาคน้ควา้ปัญหาสรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่างๆ 

(2)  สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักลุ่มบุคคล

ต่างๆทั้งในวงการวชิาการและชุมชนทัว่ไปโดยการน าเสนอรายงานทั้งใน

รูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการรวมทั้ง

วทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี      วา่

ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบระหว่างการศึกษา 
 (1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
 (2) มีการทวนสอบมาตรฐานขอ้สอบและการวดัผลการสอบ  
2.2 การทวนสอบหลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

(1) ภาวะการไดง้านท า และ/หรือ ความกา้วหนา้ในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   
(2) การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็จการศึกษาและเขา้ท างานใน

สถานประกอบการนั้น ๆ  
(3) การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวชิาท่ีเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  
 1. แผน ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน
หน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงตีพิมพท์างวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  (ภาคผนวก ฉ.) 
 2. แผน ก1 และแผน ข เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.) 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
1.  การจดัอาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อแนะน าการจดัการเรียนการสอน 
2.  มีการปฐมนิเทศและการอบรมแนะแนว ซ่ึงจดัโดยมหาวิทยาลยัฯ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้และ

เขา้ใจนโยบายของสถาบนั คณะ และหลกัสูตรท่ีเปิดสอน รวมทั้ง อบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ 
ตลอดจนการใชแ้ละผลิตส่ือการสอน เพื่อเป็นการพฒันาการสอนของอาจารย ์

3.  ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริม
การสอนและการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง  

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  

  2.1.1 ส่งเสริมอาจารยใ์ห้เพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผลให้
ทนัสมยั 
 2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 

 2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาความรู้และ
คุณธรรม  

  2.2.2 มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2.3 ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ โดยการดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1.  การบริหารหลกัสูตร  
 ในการบริหารหลกัสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรอนัประกอบดว้ยรองคณบดีฝ่ายวชิาการ   
ประธานหลกัสูตร  หรือหวัหนา้ภาค  และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผูก้  ากบั
ดูแลและคอยใหค้  าแนะน า   ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติัใหแ้ก่   อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะและ
อาจารยผ์ูส้อน   ติดตามและรวบรวมขอ้มูล   ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
- พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย

อาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถกา้ว

ทนัหรือเป็นผูน้ าในการสร้างองค์

ความรู้ใหม่ๆในงานวิจยัดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

-  พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

- มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้ง

กบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- กระตุน้ให้นกัศึกษาเกิดความใฝ่รู้มี

แนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้งความรู้

ความสามารถในวชิาการวชิาชีพท่ี

ทนัสมยั 

-  ปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดยมีการ

พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ  5 ปี 

- ประเมินผลโดย

คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ

ภายนอกทุกๆ  5 ปี 

- ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตร

ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

-  จดัการเรียนการสอนใหมี้ทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบติัโดยเนน้การเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียน

เป็นศูนยก์ลางหรือผูเ้รียนเป็นแกน

เพื่อให้นกัศึกษามีทกัษะรู้จกัคิด

วเิคราะห์และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

- จ านวนวชิาท่ีมีการจดัการ

เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลางหรือผูเ้รียนเป็น

แกน 

- มีการประเมินมาตรฐานของ

หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

-  ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตร

และการเรียนการสอนโดยบณัฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี 

- ประเมินผลโดยบณัฑิต

ผูส้ าเร็จการศึกษาและผูใ้ช้

บณัฑิตทุกปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
- มีการประเมินมาตรฐานของ

หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง (ต่อ) 

-  ก าหนดให้อาจารยท่ี์สอนมีคุณวฒิุไม่ต ่า

กวา่ปริญญาโทหรือมีต าแหน่งทาง

วชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยห์รือ

เป็นผูมี้ประสบการณ์มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดา้นและมีจ านวนคณาจารยป์ระจ า

ไม่นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐาน 

- จ  านวนรายช่ืออาจารย์

พร้อมประวติั

ประสบการณ์ผลงานทาง

วชิาการการพฒันาและ

ฝึกอบรม 

 - สนบัสนุนให้อาจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้ า

ในทางวชิาการและ/หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญ

ทางวชิาชีพวศิวกรหรือในสาขาท่ี

เก่ียวขอ้ง 

-  ผลการประเมินการเรียน

การสอนของอาจารย ์

 - ส่งเสริมให้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไปดู

งานหลกัสูตรหรือวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ในและต่างประเทศ 

- จ  านวนความร่วมมือ

ทางดา้นกบัต่างประเทศ 

 -  จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้และ/หรือ

ผูช่้วยสอนเพื่อกระตุน้ให้นกัศึกษาเกิด

ความใฝ่รู้ตลอดเวลา 

- จ านวนบุคลากร

ผูส้นบัสนุนการเรียนรู้

และบนัทึกกิจกรรมใน

การสนบัสนุนการเรียนรู้ 

 - จดัท าฐานขอ้มูลของนกัศึกษาอาจารย ์

อุปกรณ์เคร่ืองมือวจิยังบประมาณความ

ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนทั้งในและ

ต่างประเทศและผลงานทางวิชาการทุกปี

การศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันา

หลกัสูตร 

- จ  านวนฐานขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการ

สอนและความทนัสมยัของ

ฐานขอ้มูล 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
2.1 การบริหารงบประมาณ 

ภาควิชาฯไดรั้บการจดัสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือ
ต ารา  ส่ือการเรียนการสอน  โสตทศันูปกรณ์   และวสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภณัฑ์วิจยัเพื่อใช้
ในการท าโครงงานและการท าวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  
ภาควิชาฯมีความพร้อมดา้นหนงัสือ  ต ารา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกัหอสมุดกลาง

ท่ีมีหนังสือด้านบริหารจดัการและด้านอ่ืนๆ   รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีจะให้สืบคน้   ส่วนระดบัคณะก็มี
หนงัสือ  ต าราเฉพาะทาง   นอกจากน้ีภาควชิาฯยงัมีอุปกรณ์ครุภณัฑ์ท่ีใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งพอเพียง 

ล าดับที ่ ช่ืออุปกรณ์ จ านวน 
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 2 เคร่ือง 
2 เคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์ 4เคร่ือง 
3 เคร่ืองพิมพส์ าเนา 2 เคร่ือง 
4 โปรเจคเตอร์ แอลซีดี 4 เคร่ือง 
5 เคร่ืองฉายแผน่ทึบ 1 เคร่ือง 
6 เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 4 เคร่ือง 
7 เคร่ืองวดัโลหะหนกัในสารละลาย Atomic Absorption 

Spectrophotometer 
1 ชุด 

8 UV-Visible Spectrophotometer 2 ชุด 
9 Gas Chromatography 3 ชุด 
10 เคร่ืองวเิคราะห์ Total Organic Carbon  2ชุด 
11 เคร่ืองยอ่ยไมโครเวฟ Microwave Digestor 1 ชุด 
12 Refrigerated Centrifuge 1 ชุด 
13 เตาเผาอุณหภูมิสูง 1 เตา 
14 ตูอ้บความร้อน 1 ตู ้
15 เคร่ืองเขยา่ควบคุมอุณหภูมิ Shaker Incubator 1  ตู ้
16 BOD Incubator 2 ตู ้
17 เคร่ืองเขยา่ใชน้ ้าควบคุมอุณหภูมิ Shaker Water Bath 1 ชุด 
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ล าดับที ่ ช่ืออุปกรณ์ จ านวน 
18 Hydrolyzing Unit 1 ชุด 
19 Extraction Unit 1 ชุด 
20 ชุดวดัไนโตรเจน Kjeldahl Digestion Unit 1 ชุด 
21 อุปกรณ์ไตเตรตอตัโนมติั Automatic Titrator 1 ชุด 
22 เคร่ืองป่ันแยกตะกอน 1 ชุด 
23 ชุดอุปกรณ์เก็บตวัอยา่ง Portable Sample 1 ชุด 
24 เคร่ืองฆ่าเช้ือ Autoclave 1 ชุด 
25 ชุดท าน ้าบริสุทธ์ิ (Ultrapure) 1 ชุด 
26 กลอ้งจุลทรรศน์ 5 ชุด 
27 อุปกรณ์แสดงภาพบนจอโทรทศัน์(กลอ้งจุลทรรศน์) 1 ชุด 
28 เคร่ืองวดัความขุ่น 1 ชุด 
29 ชุดวเิคราะห์ Jar Test 1 ชุด 
30 เคร่ืองวดัค่าความร้อน Bomb Calorimeter 1 ชุด 
31 เคร่ืองวดัความช้ืน Karl Fisher  1 ชุด 
32 Luminometer 1 ชุด 
33 Trinocular Microscope with Fluorescence 1 ชุด 
34 Fourier Transform Infrared Spectrometer 1 ชุด 
35 Freeze Dryer System 1 ชุด 
36 ICP(inductively coupled plasma)Spectrometer 1 ชุด 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

ประสานงานกบัส านกัหอสมุด  ในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นควา้และใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจดัซ้ือหนังสือนั้ น  
อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ีอหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆท่ีจ าเป็น   
นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญสอนบางรายวิชาและบางหวัขอ้ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ   
ส าหรับใหส้ านกัหอสมุดจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

1.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  ภาควชิาฯ มีการติดตามการใชท้รัพยากรต่างๆในภาควิชา 

ผ่านการท าบญัชีการจดัซ้ือวสัดุการด าเนินงานในห้องปฏิบติัการ โดยมีเจา้หน้าท่ีวิทยาศาสตร์เป็น
ผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและ
ความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยร์ายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

1. จดัหาห้องเรียนห้อง 

ปฏิบติัการระบบเครือข่าย

อุปกรณ์การเรียนการสอน

ทรัพยากรส่ือและช่องทาง

การเรียนรู้ท่ีเพียบพร้อมเพื่อ

สนบัสนุนการศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพ 

1. จดัใหมี้ห้องเรียนท่ีมีระบบ

มลัติมีเดียเพื่อใชป้ระกอบการ

เรียนการสอนท่ีทนัสมยั

สามารถใชง้านอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1.รวบรวมขอ้มูลจ านวนห้องเรียน

เคร่ืองมืออุปกรณ์ส่ือการเรียนการ

สอน เพื่อพิจารณาให้เพียงพอต่อ

สัดส่วนของนกัศึกษา 

 2. จดัเตรียมห้องปฏิบติัการท่ีมี

เคร่ืองมือทนัสมยัและเคร่ืองมือ

วชิาชีพในระดบัสากลเพื่อให้

นกัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติัและ

สร้างความพร้อมในการ

ปฏิบติังานในวชิาชีพ 

2.จดัท าสถิติการใชง้านครุภณัฑใ์น

หอ้งปฏิบติัการต่างๆ 

 3. ก าหนดแผนการดูแลซ่อม

บ ารุงอุปกรณ์การเรียนการ

สอนเพื่อใหมี้จ านวนเพียงพอ 

และยดือายกุารใชง้าน 

3.การมีอุปกรณ์การเรียนการสอน ท่ี

อยูใ่นสภาพดี และเพียงพอต่อ

จ านวนนกัศึกษา 

3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑ์ของมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
  คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร   และผูส้อน จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร   ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร  
และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ 
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3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ  
ส าหรับอาจารยพ์ิเศษไม่วา่จะสอนทั้งรายวชิาหรือบางชัว่โมงจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรง  หรือ

มีวฒิุการศึกษาปริญญาเอกเพื่อเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัมาใหก้บันกัศึกษา 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บุคลาการสายสนบัสนุนควรมีวฒิุปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบ   และมีความรู้
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   
4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตร   และจะตอ้งสามารถบริการใหอ้าจารย์
สามารถใชส่ื้อการสอนไดอ้ยา่งสะดวก   ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง  เช่นการเตรียม
หอ้งปฏิบติัการส าหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง ในรายวชิาท่ีมีการฝึกปฏิบติั 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

 มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคนโดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาไดแ้ละอาจารยทุ์กคนตอ้งก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษา (Office 
Hours) หรือนดัหมายตามตอ้งการเพื่อให้นกัศึกษาเขา้ปรึกษาได ้ 

 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยวินยันกัศึกษา (ภาคผนวก จ.) 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
จากผลส ารวจเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร พบวา่ ผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถดงัน้ี 
6.1 วิศวกรส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรอบรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูงและความรู้ในเร่ืองการจดัการส่ิงแวดล้อม

เพื่อสามารถบริหารงานทางดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มได ้  
6.2 นกัวิจยัดา้นเทคโนโลยีควบคุมมลพิษซ่ึงมีความช านาญการและสามารถท าการศึกษาทดลองขั้นสูง

เพื่อพฒันาเทคโนโลยใีหม่ๆ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ 
วางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวชิาตามแบบ มคอ.3 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนใน 
แต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วนั  
หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
    60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี 
    ก าหนดใน มคอ.3 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี 
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ 
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน  
    มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

1. 8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือแนะน าดา้นการจดัการ 
2.     เรียนการสอนหลกัสูตรทุกคน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันา
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ 
หลกัสูตร เฉล่ียมากกวา่ 3.5  จากคะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียมากกวา่ 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

  X X X 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมหารือของคณาจารยเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและใหค้ าเสนอแนะดา้นการใช้ 
 กลยทุธ์ในการสอน 
(2) การสอบถามหรือสนทนากบันกัศึกษาดา้นประสิทธิผลของการสอน 
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) ผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษาในแต่ละรายวชิาซ่ึงมหาวทิยาลยัเป็นผูจ้ดัท า 
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือ อาจารยพ์ี่เล้ียง

(ในกรณีท่ีเป็นอาจารยใ์หม่) 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยส ารวจขอ้มูลจาก 

(1)  นศ.ปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
(2)  ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(3)  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธ์ิผลของบณัฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร  
 ประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยา่งนอ้ย 3 
คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

(1) รวบรวมขอ้เสนอแนะ/ขอ้มูล จากการประเมินจากนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต ผูท้รงคุณวฒิุ 
(2)  วเิคราะห์ทบทวนขอ้มูลขา้งตน้ โดยอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร / ประธานหลกัสูตร 
(3)  เสนอการปรับปรุงหลกัสูตรและแผนกลยทุธ์  

เอกสารแนบ  

ภาคผนวก ก.  ค  าอธิบายรายวชิา 
ภาคผนวก ข.  ตารางเปรียบเทียบรายวชิาท่ีเปล่ียนแปลงไประหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
ภาคผนวก ค.  ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
ภาคผนวก ง.  ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร  
ภาคผนวก จ.   ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีวา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา 
ภาคผนวก ฉ.  ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก 

ก.  ค าอธิบายรายวชิา 
LNG 550  วชิาปรับพืน้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    2 (1-2-6) 
 (Remedial English Course for Post Graduate Students) 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 รายวิชาน้ีมุ่งเนน้ปรับพื้นฐานภาษาองักฤษและทกัษะท่ีจ าเป็นของนกัศึกษาเพื่อให้อยูใ่นระดบั
ท่ีสามารถเขา้เรียน วิชา LNG 600 ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นกัศึกษาเกิดความมัน่ใจใน
การใชภ้าษาองักฤษ ในดา้นเน้ือหาวิชา ไม่ไดก้  าหนดเน้ือหาท่ีแน่นอน แต่มุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาการเรียน
ภาษาองักฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นท่ีนักศึกษามีปัญหามากท่ีสุด นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้
นกัศึกษาเรียนรู้การจดัการการเรียนดว้ยตนเอง อนัเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษ โดยไม่ตอ้ง
พึ่งครูผูส้อน 
 This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 
600 and to raise the students’ confidence in using English.  There will be no predetermined focus of the 
course, but instead it will concentrate on those areas where the students are weakest and need most 
improvement. The classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to allow the 
students to improve their language and skills autonomously. 
 
LNG 600  วชิาภาษาองักฤษระหว่างการเรียนในหลกัสูตรส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 (In-sessional English Course for Post Graduate Students)    3 (2-2-9) 
 วชิาบังคับก่อน : LNG 550 วชิาปรับพืน้ภาษาองักฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 หรือผ่านการสอบ placement test ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ภาควชิาก าหนด 
 รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอังกบัการเรียนของนักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาดา้นวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเนน้ทกัษะการฝึกปฏิบติั แต่ไม่
เนน้หนกัท่ีเน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง  รายวิชาน้ีมุ่งเนน้การใชภ้าษาองักฤษท่ีตรงกบัความตอ้งการในการใช้
ภาษาของนกัศึกษา โดยเฉพาะดา้นการอ่านและการเขียนซ่ึงนกัศึกษาตอ้งใชใ้นการท าโครงงาน  ในรายวิชา
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบติัขั้นตอนการท าโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอา้งอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย 
นอกจากน้ี นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทกัษะการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเอง เพื่อ
น าไปใชใ้นการส่ือสารท่ีแทจ้ริงนอกหอ้งเรียนต่อไป 
 This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate 
Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not 
be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language demands, particularly in 
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reading and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focused and simulates the 
stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will 
equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will 
emphasize language use not usage, real communication not classroom practice. 

 
ENV 511 เคมีส่ิงแวดล้อมพืน้ฐาน       2(2-0-6) 
  Basic Environmental Chemistry  
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ลกัษณะสมบติัของน ้าและน ้าเสีย หลกัการเบ้ืองตน้ของเคมีทัว่ไป เคมีกายภาพ เคมีสมดุล 
เคมีอินทรีย ์เคมีคอลลอยด ์และเคมีนิวเคลียร์  

Water and wastewater characteristics.  Basic concepts of general chemistry, physical 
chemistry, equilibrium chemistry, organic chemistry, colloid chemistry and nuclear chemistry.   

 
ENV 512 จุลชีววทิยาส่ิงแวดล้อมพืน้ฐาน      2(2-0-6) 
  Basic Environmental Microbiology    
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา โครงสร้างของเซลล์ การเจริญเติบโตและการควบคุมจุลินทรีย ์
เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย ์ จุลินทรียใ์นกระบวนการบ าบดัน ้าเสียทางชีววทิยา   

Fundamental of microbiology, cell’s structure, microbial growth and control, microbial 
metabolism. Microorganism in biological wastewater treatment process. 

 
ENV 513 ชลศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม     3(3-0-9)  
  Hydraulics for Environmental Engineering 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  คุณสมบติัของไหล ของไหลสถิต การไหลแบบคงท่ีในท่อปิด การไหลในรางเปิด การวดั
ปริมาณการไหล เคร่ืองสูบน ้า การออกแบบท่อรับน ้าเสีย ชลศาสตร์ในระบบบ าบดัน ้าเสีย  
  Properties of fluid. Fluid statics. Flow in pipe. Flow in open channel. Flow measurement. 
Basic concepts of pump and pump selection. Sewer design.  Plant hydraulics 
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ENV 514 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม   3(3-0-9) 
 Unit Operations and Processes in Environmental Engineering 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

การดุลมวล โมเดลการไหล จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา และปฏิกรณ์ หลักการออกแบบ
พื้นฐานส าหรับหน่วยปฏิบติัการแยกของแข็งออกจากของเหลว การดูดซับ การแลกเปล่ียนประจุ และ
กระบวนการยอ่ยสลายทางชีวภาพ 

Mass balances, flow models, reaction kinetics, and reactors.  Fundamental design concepts 
for solid-liquid separation, adsorption, ion exchange, and biodegradation process units. 

 
ENV 531 กฎหมายส่ิงแวดล้อมและองค์กร      3(3-0-9) 
  Environmental Law and Organization 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ท่ีมาของกฎหมายส่ิงแวดล้อม หลกัการออกกฎหมาย  พระราชบญัญติั และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มในประเทศ  ขอ้ตกลงระหว่างประเทศดา้นส่ิงแวดลอ้ม สนธิสัญญา คดี
ส่ิงแวดลอ้ม องคก์รส่ิงแวดลอ้ม ความเก่ียวพนัและบทบาทขององคก์รส่ิงแวดลอ้ม 
  Background of environmental law. Law and legislation principle. Environmental laws and 
regulations. International environmental laws.Convention. Environmental debate case study. 
Environmental organizations. Relationships and roles of environmental organizations. 
 
ENV 532 เศรษฐกจิ-สังคม ส่ิงแวดล้อม      3(3-0-9) 
  Environmental Socio-economics 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม มาตรการท่ีมี   
อิทธิพลในการเปล่ียนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รูปแบบทางเลือกของ
การพฒันาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมของประชาชน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม และปัญหาส่ิงแวดลอ้มตลอดถึงมาตรการการแกไ้ข 
  Study of the effects of socio- economics change on the environment.  Measures of 
influence socio-economics change and its adverse environmental impact.  Alternative models of socio-
economics development on the basis of environmental conservation and public participation.  Relationship 
between socio-economics change and environmental problems and their solutions.   
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ENV 533  การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม       3(3-0-9) 
  Environmental Management  
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ระบบส่ิงแวดล้อมการเปล่ียนแปลงและการวิเคราะห์ระบบเกณฑ์ก าหนดส าหรับการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มแหล่งเกิดแหล่งรับและวิถีการเปล่ียนแปลงของ
สารมลพิษในส่ิงแวดลอ้มดินน ้ าและอากาศแนวคิดพื้นฐานและแนวทางปฏิบติัของระบบการจดัการการ
จดัท านโยบายส่ิงแวดลอ้มและการวางแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มในองคก์รขอ้แนะน าและมาตรการป้องกนั
โดยอาศยัแนวทางดา้นเทคโนโลยแีละเศรษฐศาสตร์เคร่ืองมือส าหรับการจดัการส่ิงแวดลอ้มและประโยชน์ 
  Environmental systems.  Dynamic approach and system analysis.  Criteria for 
environmental system management.  Environmental aspect analysis: resources, sinks and pathways of soil, 
water and air environment.  Principles of management system (basic concepts and practice) including 
environmental policy, planning and management system.  Guidelines and preventive measures based on 
technocentric and ecocentric approach; tool for environmental management and its benefit. 
 
ENV 534  ความปลอดภัย สุขอนามัยและการพทิกัษ์ส่ิงแวดล้อม   3(3-0-9) 
  Safety, Health, and Environmental Protection 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  กฎหมายและมาตรฐาน ความรู้ทางดา้นความเส่ียง การประเมิน และการจดัการความเส่ียง
อนัตราย การป้องกนัทางดา้นไฟฟ้า การป้องกนัเพลิงไหม ้การอพยพเพลิงไหม ้และความปลอดภยัในการ
ท างานกบัเคร่ืองจกัรกล  การป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุจากการประกอบอาชีพ การป้องกนัและควบคุม
อนัตรายจากการท างาน อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล การตรวจสอบ และแผนปฏิบติัการฉุกเฉิน 
  Regulation and standard. Risk perception, assessment, and management. Electrical hazard, 
fire protection, fire evacuation, and mechanical hazard. Prevention and control of occupational accidents, 
prevention and control of workplace hazards, personal protective equipment, audits, and emergency 
planning. 
 
ENV 535 การป้องกนัมลพษิ       3(3-0-9) 
  Pollution Prevention 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม แนวความคิดการป้องกนัมลพิษ การ
ประเมินวงจรชีวติ เศรษฐศาสตร์การป้องกนัมลพิษ การวางแผนการป้องกนัการเกิดมลพิษ การออกแบบเพื่อ
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ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางดา้นการอนุรักษน์ ้ า พลงังาน และสารเคมี การจดัการสารตกคา้ง การแพร่ของสารมลพิษ 
กรณีศึกษา 
 Industry and environment. Environmental regulations. Concepts of pollution prevention. 
Life-cycle assessment. Pollution prevention economics. Pollution prevention planning. Design for the 
environment conservation of water, energy, and chemicals. Fugitive emission. Case studies.  
 
ENV 536 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม       3(3-0-9) 
  Environmental Economics 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความหมายของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม อุปสงค์ อุปทาน และราคา เคร่ืองมือในการ
วเิคราะห์เศรษฐศาสตร์วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม การประเมินค่าใชจ่้าย-ผลท่ีได ้ค่าธรรมเนียม ภาษีมลพิษ ความ
เต็มใจจ่าย การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการทางส่ิงแวดลอ้ม  การจดัสรรทรัพยากรอยา่งย ัง่ยืนใน
อนาคต  
  Defining environmental economics. Demand Supply and Price, analysis tools for 
environmental economics, cost-benefit analysis, emission charges, emission tax, and willingness to pay. 
Economic analysis for environmental project, natural resources management for sustainable future. 
 
ENV 591 หัวข้อพเิศษ 1        3(3-0-9) 
  Special Topic I 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  รายวชิาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีน่าสนใจ โดยภาควชิาฯจะประกาศใหท้ราบถึงรายละเอียดของหวัขอ้ศึกษาเม่ือมีการเปิดสอนรายวชิาน้ี 
  These open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in 
environmental engineering or related areas.   Further details will be announced in advance upon their 
availability. 
 
ENV  592 หัวข้อพเิศษ 2         3(3-0-9) 
  Special Topic II 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  รายวชิาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีน่าสนใจ โดยภาควชิาฯจะประกาศใหท้ราบถึงรายละเอียดของหวัขอ้ศึกษาเม่ือมีการเปิดสอนรายวชิาน้ี 
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  These open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in 
environmental engineering or related areas.   Further details will be announced in advance upon their 
availability. 
 
ENV   593  หัวข้อพเิศษ 3        3(3-0-9) 
  Special Topic III 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  รายวชิาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
ท่ีน่าสนใจ โดยภาควชิาฯจะประกาศใหท้ราบถึงรายละเอียดของหวัขอ้ศึกษาเม่ือมีการเปิดสอนรายวชิาน้ี 
  These open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in 
environmental engineering or related areas.   Further details will be announced in advance upon their 
availability. 
 
ENV 611      การแปรสภาพของสารมลพิษในส่ิงแวดล้อม 

Fate of Pollutants in the Environment 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-9) 

  การศึกษาเก่ียวกบัสมบติัของสารเคมีหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการเคล่ือนยา้ยและการแปร
สภาพของสารเคมีในส่ิงแวดลอ้มทั้งในบรรยากาศ น ้ า ดิน ตะกอน และส่ิงมีชีวิต สัมประสิทธ์ิการแบ่งแยก 
ความสามารถในการละลายน ้ า  การดูดซับโดยดินหรือตะกอน  การย่อยสลายทางชีวภาพ  กระบวนการ
ไฮโดรไลซีส 
 Study of properties of chemical. Fundamental principles governing transport and fate of 
chemical constituents in environmental compartments; atmosphere, aquatic, soil, sediment, and biota. 
Partition coefficient and water solubility.  Sorption to soils/sediments  biodegradation. Hydrolysis. 
 
ENV  612      จลนพลศาสตร์ปฏิกริิยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ใน

วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 
Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in 
Environmental Engineering 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-9) 

 การตรวจหาสมการแสดงอตัราเปล่ียนแปลงปฏิกิริยา  กลไกของปฏิกิริยา  จลนพลศาสตร์
ของการเติบโตของจุลชีพ  ปฏิกิริยาการใช้เอนไซม์เป็นตวัเร่ง  การแปรผลของขอ้มูลในการทดลองทาง
จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา  การถ่ายเทมวลโดยการแพร่และการพามวล  การถ่ายเทมวลระหวา่งเฟส  การถ่ายเท
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มวลแบบมีปฏิกิริยา  ตวัแปรและสมการส าหรับการออกแบบปฏิกรณ์แบบอุดมคติ  การวิเคราะห์และการ
ออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ 
 Determination of rate expression, reaction mechanism, kinetics of microbial growth, and 
enzyme catalyzed reactions.  Interpretation of reaction rate data.  Mass transfer by diffusion and convection.  
Interphase mass transfer.  Mass transfer with reaction.  Variables and designing equations for ideal reactors.  
Analysis and design of biological reactors. 
 
ENV 613 การประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม     3(3-0-9) 
  Environmental Risk Assessment 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค าจ ากดัความความเส่ียง การวิเคราะห์ระบบ การใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ในการประเมิน
ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม การประเมินความเส่ียงทางดา้นปริมาณ การสร้างแบบจ าลอง ความสัมพนัธ์ของ
การไดรั้บ-การตอบสนองการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนดว้ยวิธีการมอนติคาร์โล และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนการประเมินความเส่ียงสุขภาพ และความเส่ียงนิเวศวิทยา การบริหารความเส่ียงและการส่ือสาร
ความเส่ียง 

Definition of risk. System analysis. Application of mathematical methods for 
environmental risk assessment, quantitative risk assessment, modeling exposure fields, modeling, 
exposure-response relationships. Monte Carlo method for uncertainty, and variability analysis. Health risk 
assessment and  ecological  risk assessment. Risk management and  risk communication. 
 
ENV 614 พษิวทิยาส่ิงแวดล้อม       3(3-0-9) 
  Environmental Toxicology  
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้เบ้ืองต้นทางพิษวิทยา สารมลพิษท่ีปนเป้ือนในดิน น ้ า และอากาศท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติและจากกิจกรรมของการด ารงชีพ ผลกระทบของสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อสุขภาพอนามยั
และกฎหมายควบคุมการเกิดมลภาวะ ความเป็นพิษของสารเคมีท่ีปนเป้ือนในอาหาร น ้ าด่ืม และอากาศ 
ความเป็นพิษของสารประเภทโลหะหนกัและสารอินทรียต์กคา้งประเภทต่างๆ การประเมินความเส่ียงของ
สารมลพิษต่อสภาวะแวดลอ้มและสุขภาพ 
  Basic principles of toxicology. Types of pollutants in environments including natural 
originated and anthropogenic substances. Health effects of chemicals in environments and legal control of 
pollutants. Toxicity of chemicals contaminated in food, water, and air. Toxicity of heavy metals and trace 
organic compounds. Risk assessment of health hazards and the effect of environmental pollutants. 
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ENV 615  มลพษิอุบัติใหม่และเทคโนโลยกีารบ าบัด     3(3-0-9) 
  Emerging pollutant and Its treatment technology 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  แหล่งท่ีมาของมลพิษท่ีอุบติัใหม่ ประเภทและชนิดของสารพิษ บทบาทและผลกระทบของ
มลพิษท่ีอุบติัใหม่ท่ีมีต่อระบบบ าบดัและระบบนิเวศ เทคโนโลยีต่างๆส าหรับการบ าบดัมลพิษท่ีอุบติัใหม่ 
เช่น การดูดซบั ระบบเมมเบรน โอโซน  

Sources of emerging pollutants.Types of pollutants.Principles and effects of emerging 
pollutants on treatment systems and ecosystem.Treatment technologies for emerging pollutants;adsorption, 
membrane, ozonation. 
 
ENV 616  ระเบียบวจัิยเชิงวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม     3(3-0-9) 
  Research Methods in Environmental Engineering 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การพฒันาทกัษะด้านการวิจยัระบบความคิด-การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงวิเคราะห์ 
และการคิดเชิงวิพากษ์การสืบค้นวารสารปริทรรศน์  การวางแผนและการปฏิบติังานตามแผนวิจยั  การ
วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลการพฒันาทกัษะดา้นการใชภ้าษา การจดัเตรียมบทคดัย่อและบทความเต็ม
รูปแบบการหลีกเล่ียงการโจรกรรมวรรณกรรม-เทคนิคการถ่ายขอ้ความการอา้งค าพูด และการสรุปความ
การจดบนัทึกยอ่การกล่าวอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 Research skill development: thinking systems-creative, analytical and critical thinking; 
searching a literature review; planning and executing a research; data analysis and interpretation. Language 
skill development: preparing of abstract and full manuscript; avoiding of plagiarism-techniques of 
paraphrasing, quoting, and summarizing; note-taking; delivering of citation and bibliography. 
 
ENV 617 สถิติเพ่ือการจัดการทางส่ิงแวดล้อม     3(3-0-9) 
 Statistics for Environmental Management 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทบาทของสถิติในวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม การสุ่มตวัอยา่งทางส่ิงแวดลอ้ม การตรวจวดัทาง
ส่ิงแวดลอ้ม การจดัการขอ้มูล แบบจ าลองทางสถิติ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและการประมวลผลโดย
ใชเ้อสพีเอสเอสการศึกษาดว้ยการสังเกตและการทดสอบ การสรุปขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูล 
 Role of statistics in Environmental Engineering. Environmental sampling, environmental 
monitoring, data management, statistical models, quantitative data analysis and interpretation using SPSS, 
Observational and experimental studies, drawing conclusions from data, presentation of results. 



59 

 

ENV 631 การออกแบบและการพฒันาอย่างยัง่ยืนส าหรับวชิาชีพวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 3(3-0-9) 
  Sustainability Design and Development for Professional Environmental Engineering 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความเขา้ใจพื้นฐานการออกแบบและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การผสานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
ในกระบวนการตดัสินใจ และการวางแผน การบูรณาการศกัยภาพเชิงเทคนิค กบัผลตอบแทนเชิงสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีจดัหาได้ เช่น รอยเท้าทางนิเวศวิทยา การ
วเิคราะห์วฏัจกัรชีวติทางนิเวศวทิยา เพื่อประโยชน์สูงสุดของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
  Understanding the principles of sustainability design and development. Incorporating 
sustainable development in decision making and planning processes.  Integrating technical performance 
with social, environmental and economic outcomes. Applying available sustainable matrics such as 
ecological footprints, ecological lifecycle analysis to maximise sustainable development outcomes. 
 
ENV 632 การประเมินวฏัจักรชีวติและคาร์บอนฟุตพรินต์    3(3-0-9) 
  Life Cycle Assessment and Carbon Footprint 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  แนวคิดของการประเมินวฏัจกัรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์ในการประเมินถึงผลกระทบ
ของผลิตภณัฑ์หรือองค์กรท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมโดยจะพิจารณาเป็นขั้นตอนตั้งแต่การไดม้าของวตัถุดิบการ
ผลิตการขนส่งการใชง้านและการก าจดัซากการแปรขอ้มูลเพื่อพฒันากระบวนการผลิตหรือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
  Concept of life cycle assessment (LCA) and carbon footprint (CF) for evaluating effect of 
products (or organization) on environment, the procedures involving steps of resources extraction, 
production process, transportation, use, and disposal.Data interpretation for developing production 
processes or reducing environmental impacts. 
 
ENV 641 เคมีน า้ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม     3(3-0-9) 
  Aquatic Chemistry for Environmental Engineering 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  พฤติกรรมทางเคมีของสารประกอบประเภทอนินทรียใ์นแหล่งน ้ าธรรมชาติ  น ้ าเสีย  และ
น ้ าท่ีผ่านการบ าบดัโดยครอบคลุมถึง จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สภาวะสมดุลของกรด-เบส การสร้าง
ไอออนเชิงซ้อน การตกผลึกและการละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชนั-รีดกัชนั และปฏิกิริยาบนพื้นผิวของแข็ง 
การประยุกต์ใช้หลกัการขั้นสูงเพื่อคาดการณ์หรือประมาณการแนวโน้มหรือรูปแบบของการแปรเปล่ียน
และการเคล่ือนยา้ยของสารมลพิษอนินทรียท่ี์ปนเป้ือนในน ้าตามธรรมชาติและในระบบบ าบดั 
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  Chemical behaviors of inorganic substances in natural waters, wastewaters, and treated 
waters. Chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base chemistry, coordination chemistry, precipitation 
and dissolution. Oxidation-reduction reactions, and reactions on solid surfaces.  Application of advanced 
principles to prediction of general trends in the fate and transport of inorganic contaminants in natural 
environment and treatment system. 
 
ENV 642  เคมีอนิทรีย์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม     3(3-0-9) 
  Organic Chemistry for Environmental Engineering 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเคมีอินทรีย ์การวิเคราะห์และตรวจสอบสารประกอบอินทรีย์ 
สมบติัทางกายภาพและเคมีของสารอินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม ความสามารถในการละลาย ความเป็นกรดและ
เบส การแพร่ระหว่างตวักลางและการซับ การเปล่ียนรูปของสารอินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้มดว้ยปฏิกิริยาทาง 
เคมี เคมีแสง และชีววทิยา 
  Fundamentals of organic chemistry. Analysis and monitoring. Physical- chemical 
properties of organic substances in the environment, solubility, acid and base. Phase partitioning and 
sorption. Organic transformation in the environment by chemical, photochemical, and biological reactions. 
 
ENV 643 เทคโนโลยกีารบ าบัดน า้และน า้เสียข้ันสูง     3-(3-0-9) 
  Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลกัการบ าบดัน ้ าเสียขั้นสูง กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง การดูดซับ การแลกเปล่ียน
ประจุ และการกรองแบบใช้เมมเบรน กระบวนการทางชีวภาพส าหรับการบ าบดัขั้นท่ีสามเพื่อก าจดัธาตุ
อาหาร กระบวนการทางชีวภาพแบบไร้อากาศและอตัราการบ าบดัสูง   เทคโนโลยใีหม่ 
  Fundamental of advanced water and wastewater treatment technologies. Advanced 
oxidation processes (AOPs). Adsorption, ion exchange, and membrane filtration. Tertiary biological 
treatment for nutrient removal (BNR). High rate anaerobic reactor (HRAR).  Innovative treatment 
technologies. 
 
 
 
 
ENV 644  แบบจ าลองคุณภาพน า้ผวิดิน      3(3-0-9) 
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  Surface Water Quality Modeling 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

ความรู้เก่ียวกบัแบบจ าลองอุทกวิทยาโดยมุ่งเน้นเก่ียวกบัแหล่งน ้ าผิวดินแบบจ าลองการ
เปล่ียนแปลงและการเคล่ือนท่ีของสารกลไกขบัเคล่ือนพลวตัของส่ิงแวดลอ้มทางน ้ าชนิดของแบบจ าลอง
การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์วิธีแก้สมการแบบจ าลองการประเมินตรวจสอบแบบจ าลองการ
อภิปรายเบ้ืองตน้เก่ียวกบัลกัษณะและหน้าท่ีของแบบจ าลองส่ิงแวดลอ้มส าหรับสถานการณ์รูปแบบต่างๆ
  Knowledge of integrated hydrological model focusing on surface water; governing 
mechanism of the dynamic hydro-environmental system; fate and transport model; types of models; 
formulation of mathematical models; analytical and numerical methods for solving model equations; model 
validation and verifications; introductory discussion on characteristics and function of environmental 
models in several disciplines. 
 
ENV 645 การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ      3(3-0-9) 
  Biological Nutrient Removal 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วฏัจกัรของธาตุอาหาร ชีวเคมีและชีววทิยาของการก าจดัไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การท า    
สมดุลมวลและจลนพลศาสตร์การจบัใช้ธาตุอาหาร กระบวนการก าจดัธาตุอาหารทางชีวภาพ ในเร่ืองการ
จดัรูปแบบของกระบวนการและการออกแบบกระบวนการ การบ าบดัแบบแยกและแบบรวม 
  Nitrogen and phosphorus cycles.  Principles of biochemistry and biological for nitrogen 
and phosphorus removal.  Mass balance and kinetics for nutrient uptake.  Biological nutrient removal; 
processes configuration and design, separated and combined systems. 
 
ENV 646 การจัดการคุณภาพน า้       3(3-0-9) 
  Water Quality Management 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัมลพิษน ้ าผิวดินและการควบคุมคุณภาพน ้ าการพฒันาแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับการเฝ้าตรวจและจดัการคุณภาพน ้ าการแกปั้ญหาทางดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มการ
ใชเ้ทคนิคเชิงตวัเลขเพื่อการแกส้มการเชิงอนุพนัธ์ท่ีไม่เชิงเส้นการประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทางวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 
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 Introduction to surface water pollution and water quality control.Development of 
mathematical models for simulating water quality monitoringand management. Solving of environmental 
engineering problems.  Numericaltechniques to solve nonlinear partial differential equations.Applications 
to resolve environmental engineering problems. 
 
ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน     3-(3-0-9) 
  Dynamics of Fluids in Porous Media 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัชั้นหินอุม้น ้ า น ้ าใตดิ้น สมบติัของตวักลางพรุน ความดนัของไหล
และคุณสมบติั สมการการเคล่ือนท่ีของของเหลวท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั สมการแสดงความต่อเน่ือง และสมการ
อนุรักษข์องของไหลท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั การแกปั้ญหาเก่ียวกบัขอบเขตและค่าต่างๆ การประมาณการไหลท่ี
ไม่ไดอ้ยูภ่ายใตแ้รงดนั การกระจายทางอุทกพลศาสตร์ โมเดล และอ่ืนๆ 
  Introduction to aquifers, groundwater, porous medium; fluids and porous matrix 
properties. Pressure and piezometric head.  Fundamental fluid transport equations in porous media. 
Equation of motion of a homogeneous fluid, continuity and conservation equations for a homogeneous 
fluid. Solving of boundary and initial value problems. Unconfined flow and the Dupuit approximation; 
Hydrodynamic dispersion. Models and analogs. 
 
ENV 648  แบบจ าลองคุณภาพน า้ใต้ดิน      3-(3-0-9) 
  Groundwater Quality Modeling 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ลกัษณะทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเคล่ือนท่ีของสารมลพิษในน ้ าใตดิ้น การสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการท านายพฤติกรรมของสารมลพิษในชั้นหินอุม้น ้ า กลไกของการ
ผสมผสาน การกระจาย การแพร่ การดูดซับ และการย่อยสลายทางชีวภาพ วิธีทางการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
เทคโนโลยใีนการเฝ้าตรวจคุณภาพน ้าใตดิ้น 
  Mathematical descriptions of pollutant transport processes in groundwater. Development 
of models to predict contaminant behavior in aquifers.  Advection, dispersion, diffusion, adsorption, and 
biological degradation mechanisms.  Analytical and numerical methods.  Groundwater monitoring 
technology. 
 
 
 



63 

 

ENV 649 การบ าบัดแบบไร้อากาศส าหรับน า้เสียอุตสาหกรรม    3(3-0-9) 
  Anaerobic Treatment of Industrial Wastewater 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  บทน า มุมมองรวมการบ าบดัน ้ าเสียชีวภาพ หลกัการบ าบดัแบบไร้อากาศ ขอ้พิจารณาใน
การเดินระบบ โปรโตคอลความสามารถในการบ าบดั การตรึงมวลชีวภาพ การเปรียบเทียบชนิดถงัปฏิกรณ์ 
ความเป็นด่าง โลหะท่ีตอ้งการปริมาณนอ้ยมาก การตอบสนองความเป็นพิษ การเกิดซลัไฟด์ สารยอ่ยสลาย
ยาก และหวัขอ้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  Introduction.Global perspective on biological wastewater treatment. Principles of 
anaerobic treatment. Operational considerations. Treatability protocol. Biomass immobilization. Reactor 
configuration comparisons, bicarbonate alkalinity, trace metals, toxicity response, sulfide production, 
refractory organics, and other related topics. 
 
ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันข้ันสูง      3(3-0-9) 
  Advanced Oxidation Processes 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  บทน าของกระบวนการออกซิเดชนัขั้นสูง ปฏิกิริยารีดกัชนั-ออกซิเดชนั ไฮดรอกซิลราดิ
คอล และปฏิกิริยาออกซิเดชนั  แสงอลัตราไวโอเล็ต(แสงยวูี) ทฤษฎีและพื้นฐานของแสงยวูีและไททาเนียม
ไดออกไซด์  แสงยูวีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  กระบวนการเฟนตนั กระบวนการยูวีเฟนตนั การศึกษา
จลนศาสตร์ การประยุกต์ใช้ในการบ าบัดส่ิงปนเป้ือนจากน ้ าเสียและนาโนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการออกซิเดชนัขั้นสูง 
 Introduction to advanced oxidation processes, reduction-oxidation reaction, hydroxyl 
radicals and oxidation reaction. Ultraviolet (UV) light. Study of theory and background in UV/TiO2, 
UV/H2O2, Fenton’s process, and UV/Fenton. Kinetic studies, applications in contaminant removal from 
wastewater, and nanotechnology related to advanced oxidation processes. 
 
ENV651 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน า้ข้ันสูง   3(3-0-9) 
 Advanced Water Treatment Processes 
 วชิาบังคับก่อน :   ไม่มี 
 การพฒันาเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน ้ าขั้นสูง เทคโนโลยีการแยกของเหลว การ
แลกเปล่ียนไอออน การดูดติดผวิ รีเวร์ิสออสโมซิส ไมโครฟิลเตรชนั อลัตร้าฟิลเตรชนั อิเล็กโทรไดอะไลซิส  
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และ อิเล็กโทรดิไอออไนเซชนัแบบต่อเน่ือง เทคโนโลยีการแยกก๊าซด้วยเยื่อกรองรูพรุนและการไล่ก๊าซ 
กระบวนการฆ่าเช้ือด้วยแสงอลัตราไวโอเลต โอโซนและการใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนการเลือกใช้
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าขั้นสูงและกรณีศึกษา  
 Development of advanced water treatment technologies. Liquid separation technologies, 
ion exchange resin, adsorption, reverse osmosis, microfiltration, ultrafiltration, electrodialysis and 
continuous electro-deionization. Gas separation technologies, porous membranes and stripping. 
Disinfection processes, ultraviolet, ozone and nanocatalyst. Selection of alternatives treatment processes 
and case studies. 
 
ENV 671 เทคโนโลยกีารจัดการของเสียเส่ียงอนัตราย 

Technologies for Hazardous Waste Management 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

3(3-0-9) 

 ลกัษณะของของเสียเส่ียงอนัตราย  แหล่งก าเนิด  การประเมินการเส่ียง  เทคนิคการลด
ปริมาณของเสียเส่ียงอนัตรายและการน าทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่  การจดัเก็บ  การขนส่ง  และการจดัการ 
  Introduction to hazardous wastes including characterization, generation sources, and risk 
assessments.  Technologies of waste minimization and resource recovery.  Management of hazardous 
wastes including handling, storage, and transportation, and management. 
 
ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ     3(3-0-9) 
  Landfill Design, Operation, and Maintenance 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ศึกษาถึงหลกัการของการฝังกลบ การวางแผน วิธีการออกแบบ การควบคุมดูแลและการ
ปิดหลุมฝังกลบหลงัจากเต็มแลว้ ตลอดจนการดูแลรักษาท่ีฝังกลบในระยะยาว การจดัการของเสียท่ีเกิดจาก
พื้นท่ีฝังกลบ การเคล่ือนท่ี การควบคุม  และการใช้งานของก๊าซท่ีเกิดข้ึน การควบคุมและบ าบดั  น ้ าชะ
ละลาย การก าจดัของเสียเส่ียงอนัตรายและของเสียท่ีมีลกัษณะจ าเพาะอ่ืนๆ การประเมินสภาพของบริเวณท่ี
ฝังกลบ   
  Principles of landfills, planning, design, operation, and closure methods.   Long-term care 
of landfills.  Management of wastes generated from landfill; gas movement, control, and uses, leachate 
control and treatment.  Disposal of hazardous and special wastes.  Site evaluation. 
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ENV 673 กระบวนการการบ าบัดโดยใช้ความร้อน                                                         3(3-0-9) 
               Thermal Treatment Processes 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  สมบติัทางฟิสิกส์และเคมีของเช้ือเพลิงท่ีเป็นก๊าซ ของเหลว และของแข็งศกัยภาพของ
เหลือทิ้งทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในการท าเป็นเช้ือเพลิงโดยกระบวนการให้ความร้อน จลน์
ศาสตร์ การเผาไหมก้ารเผาในท่ีอบัอากาศ แบบ ไพโรไลซิส แบบแกสซิฟิเคชนัอากาศเชิงทฤษฎีและอากาศ
ส่วนเกินรูปแบบของเตาความร้อนต่างๆและการออกแบบ  เพื่อลดและน ากลบัเป็นเช้ือเพลิงสารเคมีหรือ
พลงังานความร้อนจากของเหลือทิ้ง  การวเิคราะห์และการลด ข้ีเถา้น ้ามนัดิน    
Physical and chemical properties of gaseous, liquid, and solid fuels.Introduction to potential agricultural 
and industrial wastes for thermal conversion processes. Kinetics in thermal pyrolysis and gasification. 
Theoretical air requirement and excess air.Design considerations of different types of thermal conversion 
reactors; treatment and conversion ofwastes into useful chemicals fuels and/or heat; ash and tar formation 
and their remediation. 
 
ENV 674  การฟ้ืนฟูสภาพโดยวธีิทางชีวภาพ      3(3-0-9) 
  Bioremediation 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การศึกษาเบ้ืองต้นทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลายทางชีววิทยา ข้อมูลทางอุทก
ธรณีวิทยา แบบจ าลองน ้ าใตดิ้น หลกัการพื้นฐานทางชีววิศวกรรมของดินและน ้ าใตดิ้น การฟ้ืนฟูสภาพโดย
วธีิทางชีวภาพของดินและดินชั้นรอง  แหล่งน ้าจืดและน ้าทะเล 
  Introduction to microbiology and biodegradation, hydrogeologic information, 
groundwater modeling. Fundamental principles of bioengineering of soils and groundwater.  Discussion of 
bioremediation of surface and subsurface soils, freshwater, and marine systems. 
 
ENV 675  เทคโนโลยกีารน าของเสียกลับมาใช้ใหม่     3(3-0-9) 
  Waste Recycling Technologies 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  หลกัการของเทคโนโลยกีารน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ เสียลดและการผลิตท่ีสะอาดการท า
ปุ๋ยหมกัผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพการน าของเสียมาเล้ียงสาหร่าย การเล้ียงปลาดว้ยของเสียการบ าบดัน ้ าเสียดว้ย
พืชน ้าและการใชป้ระโยชน์ การบ าบดัน ้าเสียและกากตะกอนบนดิน 
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  The principles of waste recycling technology; waste minimization and cleaner production; 
composting; biofuel production; algae and fish production; aquatic weeds and their utilization; land 
treatment of wastewater and sludge. 
 
ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา      3(3-0-9) 
  Atmospheric Chemistry and Meteorology 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  ระบบโลกและความสัมพนัธ์กบับรรยากาศอุณหพลศาสตร์ของบรรยากาศการเปล่ียนแปลง
เชิงกายภาพและทางเคมีในบรรยากาศการแปรสภาพและพฤติกรรมขององค์ประกอบหลกัของสารมลพิษ
อากาศในบรรยากาศปฏิกิริยาเคมีแสงอาทิตยแ์ละจลนพลศาสตร์จุลกายภาพของเมฆระบบสภาพอากาศ
อุตุนิยมวทิยาการเคล่ือนท่ีของสภาพอากาศ 
  Earth system and atmospheric relationship, atmospheric thermodynamic, physical and 
chemical transformation of air pollutants, fates and behavior of major constituents of air pollutants in the 
atmosphere. photochemistry and kinetics, clould microphysics, weather system, meteorology, climate 
dynamic. 
 
ENV 682  การควบคุมมลพษิทางอากาศข้ันสูง     3(3-0-9) 
  Advanced Air Pollution Control 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การประเมินการระบายมลพิษเทคโนโลยีสะอาดการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
ประสิทธิภาพการเผาไหมก้ลศาสตร์ของไหลธรรมชาติของฝุ่ นการควบคุมฝุ่ นการควบคุมสารอินทรียร์ะเหย
การควบคุมก๊าซมลพิษการควบคุมสารมลพิษอนัตรายการควบคุมมลพิษจากรถยนต ์  
  Emission estimates, cleaner technology, resource recovery, efficiency, combustion, fluid 
dynamic, natures of particulate pollutants, control of primary particulates, control of volatile organic 
compounds, control of gaserous pollutants, control of air toxic, control of automobile emission. 
 
ENV 683  แบบจ าลองคุณภาพอากาศ      3(3-0-9) 
  Air Quality Modeling 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในระดบัทอ้งถ่ินภูมิภาคและโลก
วิธีทางสถิติความน่าจะเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการพยากรณ์คุณภาพอากาศกระบวนการทางกายภาพของ
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บรรยากาศเช่นการแพร่กระจายการหกัเหการเคล่ือนยา้ยและขอบเขตของฟลกัซ์การใชง้านของแบบจ าลอง
และกรณีศึกษา 
 Mathematical methods for the analysis of air quality at the local, regional, and global scales.  
Statistical, probabilistic, and deterministic methods for air quality prediction.  Physical aspects of the 
atmosphere: dispersion, advection, transport, and boundary fluxes. Modeling application and case study. 
 
ENV 684  การจัดการคุณภาพอากาศ       3(3-0-9) 
  Air Quality Management 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศในเมืองภูมิภาคและโลกการ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มการปล่อยสารมลพิษจากแหล่งก าเนิดการ
ตรวจวดัมลพิษอุตุนิยมวิทยาและการกระจายตวัของสารพิษแบบจ าลองทางทางคณิตศาสตร์และการ
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการมลพิษทางอากาศนโยบายปฏิกิริยามลพิษทางอากาศในอาคาร 
 Introduction to Air pollution; urban, global and regional air pollution. Climate change. 
Health and environmental effects of air pollution. Emissions. Air pollution monitoring. Meteorology and 
pollutant dispersion. Air quality modeling and applications. Air pollution control techniques. Integrated air 
quality management. Governance and policies. Indoor air pollution. 
 
ENV 691 สัมมนา 

Seminar 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

1(0-2-3) 
 

 รายละเอียดกรณีศึกษา  การแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในกลุ่ม   การวเิคราะห์เก่ียวกบัปัญหาทาง
ส่ิงแวดลอ้มเทคนิคการบ าบดัท่ีไดรั้บการพฒันาข้ึนใหม่   รวมถึงความกา้วหน้าทางวิชาการดา้นวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มหรือท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Details of case study, group discussions.  Case analysis of environmental problems, new 
developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related fields. 
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ENV 692 หัวข้อข้ันสูง 1        3(3-0-9) 
Advanced Topic I 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

  รายวิชาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหัวขอ้ศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีน่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวขอ้ศึกษาเม่ือมีการเปิดสอน    
รายวชิาน้ี 
  These open courses are to allow presentation of the advanced topics of current interests in 
environmental engineering or related areas.  Further details will be announced in advance upon their 
availability. 
 
ENV 693 หัวข้อข้ันสูง 2        3(3-0-9) 
  Advanced Topic II 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  รายวิชาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหัวขอ้ศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีน่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวขอ้ศึกษาเม่ือมีการเปิดสอน    
รายวชิาน้ี 
  These open courses are to allow presentation of the advanced topics of current interests in 
environmental engineering or related areas.  Further details will be announced in advance upon their 
availability. 
 
ENV 694 การศึกษาพเิศษ 1         3(3-0-9)   

Special Study I 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

 รายวิชาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องกับ วิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อ
ศึกษาเม่ือมีการเปิดสอนรายวชิาน้ี 
  These open courses are to allow presentation of the specific topics of current interests in 
environmental engineering or related areas.  Further details will be announced in advance upon their 
availability.      
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ENV 695 การศึกษาพเิศษ 2                              6(0-0-18) 
Special Study II 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

 รายวิชาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อมหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน่าสนใจโดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวขอ้
ศึกษาเม่ือมีการเปิดสอนรายวชิาน้ี 
  These open courses are to allow presentation of the specific topics of current interests in 
environmental engineering or related areas.  Further details will be announced in advance upon their 
availability. 
 
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม                                                            6 หน่วยกติ
  Study Project in Environmental Engineering  
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  โครงงานศึกษาทางดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมหรือ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงครอบคลุมถึงการสืบคน้งานศึกษาท่ีผา่นมา การรวบรวมและวิเคราะห์  
ขอ้มูล และการสรุปผลการศึกษา 
  A study project in environmental engineering related to environmental management or 
problem solving, including literature reviews, data collection, interpretation, analysis, and conclusion. 
 
ENV 698 วทิยานิพนธ์        12 หน่วยกติ 
  Thesis 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การศึกษาวิจยัขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมภายใตก้ารแนะน าอย่างใกล้ชิดจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานท่ีท าครอบคลุมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินผลของงาน
ศึกษาอ่ืนๆท่ีผา่นมาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง การเก็บขอ้มูลและ
วเิคราะห์ผล และการอภิปรายและการสรุปผลการทดลอง 
  An intensive research study in environmental engineering under the intimate guidance by 
a thesis supervisor.  Works involve critical review and interpretation of literature on the related topics, 
experimental design and setup, collection and analysis of experimental data, and discussion and conclusion. 
 
 
ENV 699 วทิยานิพนธ์       36 หน่วยกติ 
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  Thesis 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
  การศึกษาวิจยัขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมภายใตก้ารแนะน าอย่างใกล้ชิดจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานท่ีท าครอบคลุมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินผลของงาน
ศึกษาอ่ืนๆท่ีผา่นมาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง การเก็บขอ้มูลและ
วเิคราะห์ผล และการอภิปรายและการสรุปผลการทดลอง 
  An intensive research study in environmental engineering under the intimate guidance by 
a thesis supervisor.  Works involve critical review and interpretation of literature on the related topics, 
experimental design and setup, collection and analysis of experimental data, and discussion and conclusion. 
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