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หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 
หลกัสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2558 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวศิวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
1.1  ระบุรหสั   :     2547001 
1.2  ช่ือหลกัสูตร(ภาษาไทย)  :     หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
                      (ภาษาองักฤษ)   :     Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering  

2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
2.1ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)            :     ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) 
 (ภาษาองักฤษ)   :     Doctor of Philosophy (Environmental Engineering) 
2.2 ช่ือยอ่  (ภาษาไทย)   :     ปร.ด. (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) 

 (ภาษาองักฤษ)    :     Ph.D. (Environmental Engineering) 

3. วชิาเอก(ถ้ามี) 
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   48 หน่วยกิต 
แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท   48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   72  หน่วยกิต  

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
  หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษต าราเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.3การรับเข้าศึกษา 
 รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยได ้
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5.4. ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน 

  เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
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 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ    
ในปีการศึกษา 2559 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
(1) นกัวจิยั/นกัวชิาการทางดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้มในภาครัฐและเอกชน 
(2) ครู อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9.  ช่ือสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, 
ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา 
(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

 ๆรศ. ดร.จินต ์อโณทยั Ph.D. (Environmental 
Engineering) 

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

วศ.ม. (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ประเทศไทย (2532) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ประเทศไทย (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, ประเทศไทย (2544) 
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ช่ือ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวชิา) 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา, 
ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา 
(ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

 
รศ. ดร.ปิยะบุตร  
วานิชพงษพ์นัธ์ุ 

D.Eng. (Water and 
Wastewater Engineering) 

Asian Institute of Technology, Thailand 
(1999) 

วศ.ม. (เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2537) 

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2534) 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  
  ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและของโลก เช่น การ
รวมตวัของเศรษฐกิจในอาเซียน (Asean Economic Community, AEC)  ความตอ้งการและปัญหาด้าน
พลงังาน การเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม หรือมลพิษอุบติัใหม่ อนัเน่ืองมาจากการพฒันาอุตสาหกรรม ปัญหา
ภยัคุกคามจากภาวะโลกร้อน แนวโนม้การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวมากข้ึน การพฒันา
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ฯลฯจึงเป็นความจ าเป็นในการพฒันาหลกัสูตรให้มี วิชา 
เน้ือหาวิชา ครอบคลุมและรับการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ตลอดจนสามารถรองรับงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสามารถผลิตบณัฑิตในระดบัปริญญาเอก เพื่อเป็นนกัวจิยัตลอดจนผูน้ าในการแกปั้ญหาและป้องกนั
การเกิดปัญหาทางส่ิงแวดล้อมในระดับประเทศและระดับภูมิภาค และการสร้างงานวิจัยท่ีได้
มาตรฐานสากล และตอบสนองความตอ้งการของประเทศได ้
11.2สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

จากการเปล่ียนแปลงของบริบทดา้นสังคม  เช่น  โครงสร้างประชากรท่ีเร่ิมเขา้สู่ภาวะสังคมผูสู้งอายุ  
ประชาชนต่ืนตวัในความมีส่วนร่วมในชุมชนมากข้ึนการต่อตา้นของชุมชนทอ้งถ่ินต่อโครงการพฒันา
หรือโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  การส่ือสารไร้พรมแดน   ปัญหาภยัคุกคามจากภาวะโลกร้อน  
ฯลฯ   รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางดา้นวฒันธรรรม  เช่นความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีกบัการด ารงชีพ
ของมนุษย ์ ความตอ้งการให้ภาคเอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมฯลฯ  ประกอบกบัการเปล่ียนแปลง
ของบริบทด้านกฎหมายท่ีให้สิทธิแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
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ภาครัฐตามท่ีก าหนดในกฎหมายต่างๆ เช่น  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ส่งผล
ใหเ้กิดกระแสและเครือข่าย “รักษส่ิ์งแวดลอ้ม” ในระดบัสากล เช่น Low CO2Society, Green Community 
ฯลฯ   ซ่ึงตอ้งมีการจดัการความรู้ทางดา้นการควบคุม/ป้องกนัและการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็น
ระบบบนพื้นฐานท่ีค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีน าและกลไกขบัเคล่ือนให้เกิด
การพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนือีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัวธีิชีวติของคนไทย 
 

12.ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน  
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร  

จากสถานการณ์ภายนอกท่ีเกิดพลวตัรอยา่งต่อเน่ืองดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลกระทบใหเ้กิดการพฒันา
เทคโนโลยีและระบบบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมอย่างรวดเร็วเช่นกัน จึงมีความจ าเป็นต้องพฒันา
หลกัสูตรในเชิงรุก   เพื่อผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมและการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีศกัยภาพ  ใฝ่
เรียนรู้  พฒันาตนเองไม่หยดุน่ิง   ประกอบวิชาชีพอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม   และมีทกัษะทางการ
วิจยัเพื่อแกปั้ญหาใหม่ๆท่ีเกิดจากวิวฒันาการต่างๆในอนาคต  หรือมีทกัษะทางการบริหารจดัการเพื่อ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมของผูป้ระกอบการและชุมชน   อนัจะส่งผลต่อศกัยภาพของประเทศ ท าให้
สามารถตอบสนองต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม  รวมทั้งความสามารถในการแข่งขนั
ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดบัภูมิภาคและสากล 
12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
หลกัสูตรน้ีพฒันาข้ึนเพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งกบันโยบายและวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยัฯ ซ่ึงไดรั้บการ
คัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research Iniversity) โดยได้มุ่งเน้นการเป็น
มหาวิทยาลยัวิจยั และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางดา้นเทคโนโลยีและการวิจยั นอกจากน้ี หลกัสูตรยงัได้
มุ่งเน้นการผลิตดุษฎีบณัฑิตท่ีเป็นคนดีและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อสังคมไทยตามพนัธกิจของ
มหาวทิยาลยั  

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

 รายวชิาในหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาในคณะวศิวกรรมศาสตร์ หรือคณะอ่ืนๆ ท่ีนกัศึกษาสามารถ
เลือกลงเป็นวชิาเลือกได ้ตามความเห็นชอบของกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ เพื่อเป็นการบูรณาการ
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืน 
 หมวดวชิาบงัคบั 
 หมวดวชิาเลือก 
 วทิยานิพนธ์  
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13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

 ไม่มี 
13.3 การบริหารจัดการ  

ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจดัให้มีการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะครุภณัฑ์เพื่อการวิจยั
ของคณะต่างๆร่วมกนั เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัศึกษาและหน่วยงาน 
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หมวดที่2 ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในงานวิศวกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถวิจยั พฒันา ให้เกิดองค์
ความรู้และนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสร้างงานวจิยัไดม้าตรฐานสากล รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ
ของความเป็นวศิวกร 
1.2 ความส าคัญ 

จากมลภาวะต่างๆ ท่ีประเทศไทย ก าลงัประสบอยูใ่นปัจจุบนั มกัมีสาเหตุหน่ึงมาจากสารเคมีใหม่ๆ 
ท่ีเกิดจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การใช้ฟอสซิลเป็นพลงังาน การด ารงชีวิตแบบใหม่ๆ ฯลฯ ซ่ึง
ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีซับซ้อนและยุ่งยาก ต่อการควบคุม หรือบ าบดั หลายกรณีมีลักษณะ
เฉพาะท่ีจ าเป็นตอ้งมีการวิจยัคน้ควา้อยา่งเจาะลึกและเป็นระบบ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในภายหลงั ประกอบกบัการขาดแคลนนกัวิจยัขั้นสูงทางดา้น
วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจะเขา้มาแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งทนัท่วงที  ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม      
ได้เล็งเห็นถึงความรุนแรงของปัญหาต่างๆ จึงได้จัดท าหลักสูตรปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มข้ึน และวางแผนพฒันาปรับปรุงใหมี้ความทนัสมยั  เพื่อใหต้อบสนอง ต่อความตอ้งการของ
ประเทศ ในการแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการคน้ควา้และวจิยั 
1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1. ผลิตวศิวกร อาจารย ์และนกัวชิาการดา้นวศิวกรรมและเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้มในระดบั    
ปริญญาเอกท่ีมีความสามารถในการท างานวจิยัและพฒันาเทคโนโลยใีนระดบัสูง 

2. เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มผลงานดา้นวจิยัและพฒันาสาขาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มในระดบั
นานาชาติของมหาวทิยาลยัฯและของประเทศ 
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2. แผนพฒันาปรับปรุง  
 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้คงไวซ่ึ้ง
มาตรฐานระดบัชาติและสากล  

 

- พฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- ส่งเสริมใหมี้ความร่วมมือทางวชิาการ
และวชิาชีพ กบัองคก์ารภายนอกคณะ
ทั้งในและต่างประเทศ 

- ติดตามประเมินและปรับปรุง
หลกัสูตรทุก 5 ปี 

- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
-มีความร่วมมือทางวิชาการและ
วชิาชีพกบัองคก์ารหน่วยงานนอก
คณะทั้ ง ในและ ต่ า งประ เทศ 
-มีหลกัสูตรปรับปรุงใหม่ทุก 5 ปี 

- ปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการขององค์กร
วิจยั และการเปล่ียนแปลงทาง
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

- ส ารวจความพึงพอใจของหลกัสูตร
จากผูส้ าเร็จการศึกษา 
-ส ารวจความพึงพอใจจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

-มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจจากผูส้ าเร็จการศึกษา 
-มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
สอดคล้องกบัแผนการพฒันา
ขีดความสามารถด้านวิจัย 
พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศ 

- ส ารวจศกัยภาพการวิจยั 
-ส ารวจผลงานวิจยัท่ีเกิดจากหลกัสูตร 

- รายงานการจดัอนัดบั
ผลงานวจิยัโดยองคก์รระดบัชาติ 
- จ  านวนบทความวจิยัระดบั
นานาชาติและจ านวนสิทธิบตัร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1ระบบ  

ระบบการจดัการศึกษาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรเป็นระบบทวภิาค 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐานและบางรายวิชา ในภาคฤดูร้อน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ 
คณะกรรมการวชิาการของภาควชิา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วนัจนัทร์ – ศุกร์ และ/หรือ วนัเสาร์ – อาทิตย ์เวลา 8.30 – 16.30 น. 

1.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
แบบ 1.1 
1. รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท เฉพาะในหลกัสูตรวทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

(แผน ก)  
2. รับผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีจะตอ้งมีวฒิุระดบัปริญญาใด ปริญญาหน่ึงทางสาขาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
3. ในกรณีเกรดเฉล่ียระดบัปริญญาโท ต ่ากวา่ 3.5 จะตอ้งมีผลงานตีพิมพ ์ในวารสารท่ีไดรั้บการรับรอง

ตามมาตราฐานสากล 
แบบ 2.1  
1. รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ท่ีมีเกรดเฉล่ีย ไม่ต ่ากวา่ 3.5 
2. ในกรณีเกรดเฉล่ียระดบัปริญญาโท ต ่ากวา่ 3.5 จะตอ้งมีผลงานตีพิมพ ์ในวารสารท่ีไดรั้บการรับรอง

ตามมาตราฐานสากล 
3. กรณีท่ีไม่มีปริญญาทางสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม จะมีสภาพเป็นนกัศึกษาทดลองศึกษา และจะตอ้ง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ตามดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการของภาควิชา ให้ผ่าน
อยา่งนอ้ย 2 วชิาจึงจะปรับเป็นนกัศึกษาสามญั 

แบบ 2.2 
รับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  ท่ีมีเกรดเฉล่ีย ไม่ต ่ากวา่ 3.5  

1.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
- เน่ืองจากปัญหาทางส่ิงแวดล้อมท่ีตอ้งอาศยัความรู้ทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัศาสตร์
หลายสาขา ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคลากรจากสาขาอ่ืนท่ีไม่ไดจ้บปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งน้ีบุคคลเหล่าน้ีจึงยงัขาดความรู้พื้นฐานทางดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

 - นกัศึกษาขาดทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษ 
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 2.4  กลยุทธ์การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 

 -  จดัใหมี้การเรียนวชิาปรับพื้นฐานทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
  -  เพิ่มทกัษะทางภาษาองักฤษโดยจดัชัว่โมงเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5ปี 
รายละเอยีด หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 

นกัศึกษาเขา้ใหม ่ คน 2 2 2 2 2 
นกัศึกษาปี 2 คน 0 2 2 2 2 
นกัศึกษาปี 3 คน 3 0 2 2 2 
นกัศึกษาปี 4 คน 0 1 0 1 1 
นกัศึกษาปี 5 คน 0 0 1 0 1 

รวม คน 5 5 7 7 8 
ผู้ส าเร็จการศึกษา คน 2 2 2 2 2 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  

1.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย :บาท) 

อตัราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
1. ค่าบ ารุงการศึกษา  15,000 บาท 30,000 บาท 
2. ค่าลงทะเบียน  (3,000 บาท/หน่วยกิต)  
ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรของนกัศึกษา  โดยประมาณ  
แบบ 1.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 234,000 บาท/คน 
แบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 234,000 บาท/คน 
แบบ 2.2 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 336,000 บาท/คน 

 

ประมาณการรายรับ หน่วยนับ 2558 2559 2560 2561 2562 
ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ปี 150,000 150,000 210,000 210,000 240,000 
ค่าลงทะเบียน บาท/ปี 360,000 360,000 504,000 504,000 576,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล บาท/ปี 350,000 350,000 490,000 490,000 560,000 
เงินวจิยัจากแหล่งทุนภายนอก บาท/ปี 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
รวม บาท/ปี 2,360,000 2,360,000 2,704,000 2,704,000 2,876,000 

หมายเหตุ :  การค านวณประมาณการรายรับค านวณจากนกัศึกษาทั้งหมดปีการศึกษาละ  24  หน่วยกิต 
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 2561 2562 

1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 1,301,776 1,366,865 1,435,208 1,506,969 1,582,317 

    เงินเดือน 1,162,300 1,220,415 1,281,436 1,345,508 1,412,783 

      สวสัดิการ 12% 139,476 146,450 153,772 161,461 169,534 

      

2. ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน  325,500 325,500 352,500 352,500 366,000 

    2.1 ค่าตอบแทน 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 

    2.2 ค่าใชส้อย 20,000 20,000 28,000 28,000 28,000 

    2.3 ค่าวสัดุ 22,500 22,500 31,500 31,500 36,000 

    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 25,000 25,000 35,000 35,000 40,000 

    2.5 ทุนการศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

      

  3. รายจ่ายใหม้หาวทิยาลยั 138,000 138,000 193,200 193,200 220,800 

      

  4. งบลงทุน  144,000 156,000 168,000 180,000 192,000 

      

  รวมทั้งส้ิน 1,909,276 1,986,365 2,148,908 2,232,669 2,361,117 

      

  ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 381,855 397,273 306,987 318,953 295,140 

  เฉล่ียค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 340,041 

  รายรับหกัรายจ่าย 450,724 373,635 555,092 471,331 514,883 

หมายเหตุ ทั้งน้ี อตัราค่าเล่าเรียนใหข้ึ้นอยูก่บัประกาศของมหาวทิยาลยัในแต่ละปีการศึกษา 
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 2.7 ระบบการศึกษา  

แบบชั้นเรียน 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี)  
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
(ภาคผนวก ฉ.) 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1   จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร    
 แบบ 1.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 48  หน่วยกิต  
 แบบ 2.1  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 48  หน่วยกิต 
 แบบ 2.2  ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 72  หน่วยกิต 

1.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
โครงสร้างหลกัสูตร สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดงัน้ี 

 แบบ แบบ 

1.1 2.1 2.2 

ก. หมวดวชิาบังคับ 2* 2* 2* 
ข. หมวดวชิาเลือก - 12 24 
ค. วทิยานิพนธ์  48 36 48 

รวม 48 48 72 
* หมายเหตุ ไม่นบัหน่วยกิต 

 
3.1.3 รายวชิา  

 -  ความหมายของรหัสวชิา 
 รหสัวชิาประกอบดว้ยตวัอกัษรและตวัเลขสามหลกั 
 รหสัตวัอกัษร มีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 ENV    หมายถึง  วชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 LNG หมายถึง  วชิาภาษาองักฤษ 
  รหสัตวัเลขมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 รหสัตวัเลขหลกัร้อย  หมายถึง ระดบัของวชิา 
 เลข  1-4 หมายถึง วชิาระดบัปริญญาตรี 
 เลข  5          หมายถึง วชิาระดบับณัฑิตศึกษา แต่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี 
  สามารถเลือกเรียนได ้
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                                เลข  6 ข้ึนไปหมายถึง วชิาระดบับณัฑิตศึกษา 
 รหสัตวัเลขหลกัสิบ   หมายถึง วชิาในแต่ละกลุ่มวชิา 
 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาท่ีเก่ียวกบัการฝึกงานอุตสาหกรรม 
    และโครงงานวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
 เลข 1-2  หมายถึง กลุ่มวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน 
     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 
 รหสัตวัเลขหลกัหน่วยหมายถึง ล าดบัท่ีของรายวชิาในแต่ละหมวดรายวชิา 
 

- รายวชิา 
ก. หมวดวชิาบังคับ         ไม่นับหน่วยกติ 

ENV 791 สัมมนา 1 
(Seminar I) 

1(0-2-3) 

ENV 792 สัมมนา 2 
(Seminar II) 

1(0-2-3) 

ข. หมวดวชิาเลือก  
แบบ 2.1        12 หน่วยกติ 
แบบ 2.2        24 หน่วยกติ 
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) 

ENV 613 การประเมินความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Risk Assessment) 

3(3-0-9) 

ENV 614 พิษวทิยาส่ิงแวดลอ้ม 
(Environmental Toxicology) 

3(3-0-9) 

ENV 615 มลพิษอุบติัใหมแ่ละเทคโนโลยกีารบ าบดั 3(3-0-9) 
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(Emerging Pollutant andIts Treatment Technology) 
ENV 616 
 

ระเบียบวจิยัเชิงวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Research Methods in Environmental Engineering) 

3(3-0-9) 
 

ENV 617 สถิติเพื่อการจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม 
(Statistics for Environmental Management) 

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) 
 

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 Modeling) 

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) 

ENV 650 กระบวนการออกซิเดชนัขั้นสูง 
(Advanced Oxidation Processes) 

3(3-0-9) 
 

ENV 651 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าขั้นสูง 
(Advanced Water Treatment Processes) 

3(3-0-9) 
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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) 

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) 

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) 

ENV 791 สัมมนา 1 
(Seminar I) 

1(0-2-3) 

ENV 792 สัมมนา 2 
(Seminar II) 

1(0-2-3) 

หรือวชิาอ่ืนๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวชิาการของภาควชิาฯ 
 



15 

 
ค. วทิยานิพนธ์ 

แบบ 2.1 
ENV 796 วทิยานิพนธ์ 

(Dissertation) 
36 หน่วยกิต 

แบบ 1.1 และ แบบ 2.2  
ENV 797 วทิยานิพนธ์ 

(Dissertation) 
48 หน่วยกิต 

  
  หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน  (วดัผลเป็น S/U)     ไม่นับหน่วยกติ 

ส าหรับแบบ 2.1 ผูเ้ขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทแต่ไม่มีปริญญา
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มในระดบัใดระดบัหน่ึง จะตอ้งผา่นวิชาปรับพื้นฐาน ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาของภาควชิาฯ 

ENV  511      เคมีส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน 
(Basic Environmental Chemistry) 

2(2-0-6) 

ENV 512      จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้มพื้นฐาน 
(Basic Environmental Microbiology) 

2(2-0-6) 

ENV 513 ชลศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Hydraulics for Environmental Engineering) 

3(3-0-9) 

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

3(3-0-9) 

 
 หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน(วดัผลเป็น S/U)  ไม่นับหน่วยกติ 

LNG 550 วชิาปรับพื้นภาษาองักฤษส าหรับนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
(Remedial English Course for Post Graduate Students) 

2(1-2-6) 

LNG 600 วชิาภาษาองักฤษระหวา่งการเรียนในหลกัสูตรส าหรับ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
(Insessional English Course for Post Graduate Students) 

3(2-2-9) 

 หมายเหตุ  นกัศึกษาตอ้งเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือไดรั้บการยกเวน้ 
ทั้งน้ี ข้ีนอยูก่บัระดบัคะแนนการทดสอบและเง่ือนไขตามท่ีคณะศิลปศาสตร์ก าหนด 
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3.1.4แผนการศึกษา  
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   

 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENV  791 
ENV  797 

สัมมนา 1* 
วทิยานิพนธ์ 

1(0-2-3) S/U 
6(0-12-24) 

 รวม 6(0-12-24) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =36 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV  797 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-18-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่1 

ENV  792 
ENV  797 

สัมมนา 2* 
วทิยานิพนธ์ 

1(0-2-3) S/U 
9(0-18-36) 

 รวม 9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV  797 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-18-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
 ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่1 

ENV  797 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-18-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
 ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV  797 วทิยานิพนธ์ 6(0-12-24) 
 รวม 6(0-12-24) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =36 
 
 * หมายเหตุ  ไม่นบัหน่วยกิต ส าหรับวชิา สัมมนา 1 และ 2 
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แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ENV  xxx     รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 1 3(3-0-9) 
ENV  xxx 
ENV  791 

รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 2 
สัมมนา 1* 

3(3-0-9) 
1(0-2-3) S/U 

ENV 796 วทิยานิพนธ์ 3(0-6-12) 
 รวม 9(6-6-30) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =42 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV  xxx     รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 3 3(3-0-9) 
ENV  xxx     รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 4 3(3-0-9) 
ENV 796 วทิยานิพนธ์ 6(0-12-24) 
 รวม 12(6-12-42) 

          ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 60 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่1 

ENV  792 
ENV  796 

สัมมนา2* 
วทิยานิพนธ์ 

1(0-2-3) S/U 
6(0-12-24) 

 รวม 6(0-12-24) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =36 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV  796 วทิยานิพนธ์ 6(0-12-24) 
 รวม 6(0-12-24) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =36 
 ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่1 

ENV  796 วทิยานิพนธ์ 6(0-12-24) 
 รวม 6(0-12-24) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =36 
 ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV  796 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-18-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
      * หมายเหตุ  ไม่นบัหน่วยกิต ส าหรับวชิา สัมมนา 1 และ 2 
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แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่1  หน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ENV  xxx รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 1 3(3-0-9) 
ENV  xxx     รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 2 3(3-0-9) 
ENV  xxx     รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 3 3(3-0-9) 
ENV  xxx     รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 4 3(3-0-9) 
 รวม 12(12-0-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =48 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV  xxx     รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 5 3(3-0-9) 
ENV  xxx     รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 6 3(3-0-9) 
ENV  xxx     รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 7 3(3-0-9) 
ENV  xxx     รายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษา 8 3(3-0-9) 
 รวม 12(12-0-36) 

          ช่ัวโมง/สัปดาห์ = 48 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่1 

ENV  791 
ENV 797 

สัมมนา1* 
วทิยานิพนธ์ 

1(0-2-3) S/U 
6(0-12-24) 

 รวม 6(0-12-24) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =36 
 ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV 797 วทิยานิพนธ์ 6(0-12-24) 
 รวม 6(0-12-24) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =36 
 ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่1 

ENV  792 
ENV 797 

สัมมนา 2* 
วทิยานิพนธ์ 

1(0-2-3) S/U 
9(0-18-36) 

 รวม 9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 

 
 

 * หมายเหตุ  ไม่นบัหน่วยกิต ส าหรับวชิา สัมมนา 1 และ 2  
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 ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ (บรรยาย-ปฎบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ENV 797 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-18-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
 ช้ันปีที ่4   ภาคการศึกษาที ่1 

ENV 797 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-18-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
 ช้ันปีที ่4   ภาคการศึกษาที ่2 

ENV 797 วทิยานิพนธ์ 9(0-18-36) 
 รวม 9(0-18-36) 

   ช่ัวโมง /สัปดาห์ =54 
     

3.15   ค าอธิบายรายวชิา  
ค าอธิบายรายวชิา (ภาคผนวกก.)  
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3.2ช่ือ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 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 Technology 
& Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand  (2004) 

     

  วศ.บ. (วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ประเทศ
ไทย (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), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย
(2537) 

     

วศ.บ. (วศิวกรรมเคมี), มหาวทิยาลยั
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), มหาวทิยาลยั
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. ภาติญาเขมาชีวะกุล 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 
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ที่ ช่ือ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวชิาการ) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

(สาขาวชิา), 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 2561 
9 ดร. ภริณดา  ทยานุกูล Ph.D. (Urban Engineering), 

University of Tokyo, Japan. 
(2012) 

- 3 3 3 3 

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี)  
 แนวคิดดา้นการวิจยั ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจยัและพฒันาวิศวกรรม
ส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ การปรับปรุงและพฒันางานด้านวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งเสริมการพฒันาความสามารถของนกัศึกษาเพื่อการประยกุตค์วามรู้ พฒันาทกัษะการวจิยัเพื่อ
แกไ้ขปัญหา ดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

 วิทยานิพนธ์ท่ีนกัศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาประยกุตใ์นการท าวิทยานิพนธ์หรือ
ท าใหเ้กิดองคค์วามรู้ หรือมีการพฒันานวตักรรมใหม่ ซ่ึงเป็นผลท่ีไดรั้บจาการท าวยิานิพนธ์ 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเชิงลึกในกระบวนการท าวจิยั  การวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาการปฏิบติัการดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มได ้ และสามารถเขียนรายงานวิจยั
เพื่อส่ือสารในระดบัชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.3  ช่วงเวลา 

 แบบ 1.1 และแบบ 2.1 เร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 1   
 แบบ 2.2 เร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาท่ี 2 

5.4  จ านวนหน่วยกติวทิยานิพนธ์ 
  แบบ 1.1  และ แบบ 2.1 48  หน่วยกิต 
  แบบ 2.2    72  หน่วยกิต 
5.5   การเตรียมการ  
 เร่ิมตั้งแต่การสมคัรเขา้ศึกษา นกัศึกษาตอ้งเสนอหวัขอ้วจิยัท่ีสนใจพร้อมรายละเอียดโดยยอ่มาพร้อม
ใบสมคัร นอกจากน้ีนกัศึกษาตอ้งเตรียมการสอบวดัคุณสมบติัใหผ้า่นตามเกณฑข์องมหาวิทยาลยัก่อนจึงจะ
สามารถนบัหน่วยกิตวทิยานิพนธ์ได ้

5.6  กระบวนการประเมินผล  
- ประเมินผลความกา้วหน้าและทกัษะในการแกไ้ขปัญหาระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย
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ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการท่ีมีองค์ประกอบเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- ประเมินผลการสอบวทิยานิพนธ์โดยคณะกรรมการท่ีมีองคป์ระกอบเป็นไปตามขอ้ก าหนด 
- การตีพิมพผ์ลงานวิจยัวิทยานิพนธ์ ในวารสารทางวิชาการหรือน าเสนอในการประชุมวิชาการ 

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยั 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ความเป็นผูน้ า รับผิดชอบ และมีวนิยั  -   กระตุ้นและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของ

นกัศึกษารวมถึงการบริหารจดัการในห้องปฏิบติัการ
ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

-  ส่งเสริมในการเข้าประชุม สัมมนา ทางวิชาการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ - ส่งเสริมการเขา้ร่วมการอบรม สัมมนา หรือกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชีพ 

ถ่ายทอดความรู้และติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็น
อยา่งดี 

- มีการมอบหมายให้นกัศึกษาไปสืบคน้ขอ้มูลรวบรวม
ความรู้ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดน้ าเสนอในชั้นเรียน และ
เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ
ใหก้บัผูท่ี้สนใจภายนอก 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซ้อนในบริบททางวิชาการโดยใช้
ดุลยพินิจอยา่งผูรู้้ ดว้ยความยติุธรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ยหลกัการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม 

(2) แสดงออกหรือส่ือสารขอ้สรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 
(3) ริเร่ิมช้ีใหเ้ห็นขอ้บกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัเพื่อทบทวนและแกไ้ข 

สนบัสนุนอยา่งจริงจงัใหผู้อ่ื้นใชดุ้ลยพินิจทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการจดัการกบัความ
ขดัแยง้และปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

(4) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม
ในท่ีท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

  ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์รเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมส่งเสริมให้
นกัศึกษา แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
ในสภาพแวดลอ้มของการท างานส่งเสริมจรรยาบรรณในการเขียนผลงานไม่ลอกเลียนผลงานของ
ผูอ่ื้นมาเป็นของตน  สนบัสนุนการการอา้งอิงผลงานท่ีน ามาใช้ 
2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) ประเมินจากผลการปฏิบติัการของนกัศึกษา ขอ้มูลท่ีนกัศึกษาน ามาเขียนรายงาน เป็นขอ้มูลท่ี 
 หามาจริง จากการทดลอง  
(2)  ประเมินทกัษะการแกไ้ขปัญหาของนกัศึกษา การท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้น ความสามารถใน

การเป็นผูน้ า 
2.2 ความรู้ 

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงในองค์

ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี หลกัการ
และแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน 

(2) มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงประเด็นปัญหาส าคญัท่ีจะ
เกิดข้ึน 

(3) รู้เทคนิคการวจิยัและพฒันาขอ้สรุปซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่ง
ชาญฉลาด รวมทั้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงทั้ง
ในระดบัชาติและนานาชาติ 

(4) เรียนรู้การพัฒนาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใชก้ารสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี  และการประยกุตใ์ชท้างปฏิบติั

ในสภาพแวดลอ้มจริง  จดัให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
ท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวทิยากร 

 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         ประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนและการท าวจิยัของนกัศึกษา จากการสอบ และรายงาน 

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และพฒันาแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ 
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(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยัและทฤษฎีเพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค ์โดย

บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ในขั้นสูง 
(3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจยัท่ีส าคญัในเร่ืองท่ีซบัซ้อนท่ีเก่ียวกบัการพฒันา

องคค์วามรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบติัทางดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
 2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  การอภิปรายกลุ่มในวชิาสัมนาใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริงและมีทกัษะในการน าเสนอในชั้น

เรียน 
 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ท าได้โดยการออกขอ้สอบท่ีท าให้

นักศึกษาตอ้งใช้ความรู้ท่ีเรียนมาในการแก้ปัญหา เม่ือได้ค  าตอบแล้ว นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
ผลลพัธ์ท่ีไดว้่ามีความถูกตอ้ง หรือเหมาะสมหรือไม่ ในบางกรณีนกัศึกษาจะตอ้งสามารถวิเคราะห์
ต่อไปไดถึ้งแนวทางในการแกปั้ญหาท่ีจะท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีดีข้ึน 

2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวชิาการ และสามารถวางแผนวเิคราะห์และ
แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง 

(2) วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์
(4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวชิาการและสังคมท่ีซบัซอ้น 

 2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผดิชอบ 

ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรม/งานวิจัย ให้มีการท างานเป็นกลุ่มการท างานท่ีต้อง
ประสานงานกบัผูอ่ื้นขา้มหลกัสูตร โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบดงัน้ี 
(1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4) มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป และมีภาวะผูน้ า 
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 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 
 รับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกระหว่างการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถว้นชดัเจนตรง
ประเด็นของขอ้มูล 

 
2.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 

(1) สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในประเด็น
ปัญหาท่ีส าคญัและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ขปัญหาในดา้นต่าง ๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

(2) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่
เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ รวมทั้งวทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองและ

สถานการณ์เสมือนจริงและน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม กบังานวจิยั ของนกัศึกษา  
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎีการเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอ้จ ากดัเหตุผล
ในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่างๆการอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีการ
น าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลกัสูตรสู รายวชิา (Curriculum Mapping)  
3.1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) วชิาภาษาองักฤษ 

ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

 
 

หมายเหต ุ ตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ก าหนดใหน้กัศึกษาตอ้งเรียนวชิาภาษาองักฤษซ่ึงเป็นวชิาบงัคบัพ้ืนฐาน  
จึงท าใหผ้ลการเรียนรู้ของรายวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 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) กลุ่มวชิาสาขาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 
ความรับผดิชอบหลกั  ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง

ตวัเลขการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม  
(Fate of Pollutants in the Environment) 

                 

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

                 

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) 

                 

ENV 617 สถิติเพ่ือการจดัการทางส่ิงแวดลอ้ม 
(Statistics for Environmental Management) 
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รายวชิา 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง

ตวัเลขการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
ENV 631 การออกแบบและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืส าหรับวชิาชีพ
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(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) 

                 

ENV 646 การจดัการคุณภาพน ้ า 
(Water Quality Management) 
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รายวชิา 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง

ตวัเลขการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
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 651 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้ 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) 

                 

ENV 674 การฟ้ืนฟสูภาพโดยวธีิทางชีวภาพ 
(Bioremediation) 
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รายวชิา 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง

ตวัเลขการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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

                 

ENV 681 เคมีบรรยากาศและอตุนิุยมวทิยา 

(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 692 หวัขอ้ขั้นสูง 1 
 (Advanced Topic  I) 

                 

ENV 693 หวัขอ้ขั้นสูง 2  
(Advanced Topic  II) 

                 

ENV 694 การศึกษาพิเศษ 1 
(Special Study I ) 
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รายวชิา 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง

ตวัเลขการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
ENV 695 การศึกษาพิเศษ 2 
(Special Study  II ) 

                 

ENV 791 สมัมนา 1 
(SeminarI) 

                 

ENV 792 สมัมนา 2 
(Seminar II) 

                 

วทิยานิพนธ์                 

ENV 796 วทิยานิพนธ์ 
(Dissertation) 

                 

ENV 797 วทิยานิพนธ์ 
(Dissertation) 

                 

หมวดวชิาปรับพืน้ฐาน                  
ENV 511 เคมีส่ิงแวดลอ้มพ้ืนฐาน 
(Basic Environmental Chemistry) 

                 

ENV 512 จุลชีววทิยาส่ิงแวดลอ้มพ้ืนฐาน 
(Basic Environmental Microbiology) 

                 

ENV 513 ชลศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(Hydraulics for Environmental Engineering) 
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รายวชิา 
 

1.  คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.  ความรู้ 
3.  ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.  ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผดิชอบ 

5.  ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิง

ตวัเลขการส่ือสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 
ENV 514  หน่วยปฏิบติัการและกระบวนการทางวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 
(Unit Operations and Processes in Environmental Engineering) 
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) สามารถจดัการเก่ียวกบัปัญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมท่ีซบัซอ้นในบริบททางวชิาการโดยใชดุ้ลย
พินิจอยา่งผูรู้้ ดว้ยความยติุธรรม ดว้ยหลกัฐาน ดว้ย
หลกัการท่ีมีเหตุผลและค่านิยมอนัดีงาม 
(2) แสดงออกหรือส่ือสารขอ้สรุปของปัญหาโดย
ค านึงถึงความรู้สึกของผูอ่ื้นท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 
(3) ริเร่ิมช้ีใหเ้ห็นขอ้บกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้
อยูใ่นปัจจุบนัเพื่อทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอยา่ง
จริงจงัใหผู้อ่ื้นใชดุ้ลยพินิจทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม
ในการจดัการกบัความขดัแยง้และปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 
(4) แสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการส่งเสริมใหมี้การ
ประพฤติปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมในท่ี
ท างานและในชุมชนท่ีกวา้งขวางข้ึน 

 

2.  ด้านความรู้ 
(1) สามารถพฒันานวตักรรมหรือสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ มีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงในองค์
ความรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งขอ้มูลเฉพาะทางทฤษฎี หลกัการและแนวคิด
ท่ีเป็นรากฐาน 
(2) มีความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนัในสาขาวชิา วศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงประเด็นปัญหาส าคญัท่ีจะเกิดข้ึน 
(3) รู้เทคนิคการวจิยัและพฒันาขอ้สรุปซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่ง
ชาญฉลาด รวมทั้งมีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและ
กวา้งขวางเก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีเปล่ียนแปลงทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 
(4) เรียนรู้การพฒันาสาขาวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง

อาจมีผลกระทบต่อสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

(1) สามารถใชค้วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้นทฤษฎีและ
เทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวเิคราะห์ประเด็น
และปัญหาส าคญัไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และพฒันาแนว
ทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการใหม่ ๆ 
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวจิยัและทฤษฎี
เพื่อพฒันาความรู้ความเขา้ใจใหม่ท่ีสร้างสรรค ์โดย
บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
สาขาวชิา วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มในขั้นสูง 
(3) สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจยั
ท่ีส าคญัในเร่ืองท่ีซบัซอ้นท่ีเก่ียวกบัการพฒันาองค์
ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบติัทางดา้น
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั 
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4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1)มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวชิาการและสามารถ
วางแผนวิเคราะห์และแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นสูงมากดว้ยตนเอง 
(2)วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(3)สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์ในกิจกรรมกลุ่มอยา่งสร้างสรรค ์
(4)แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผูน้ าในทางวชิาการและสังคมท่ี
ซบัซอ้น 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1)สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษา
คน้ควา้ในประเด็นปัญหาท่ีส าคญัและซบัซอ้น สรุปปัญหาและเสนอแนะแกไ้ข
ปัญหาในดา้นต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
(2)สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบักลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวชิาการและชุมชนทัว่ไป โดยการน าเสนอรายงานทั้ง
ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผา่นส่ิงตีพิมพท์างวชิาการ รวมทั้ง
วทิยานิพนธ์หรือโครงการคน้ควา้ท่ีส าคญั 
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หมวดที ่5   หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.) 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา 
(2) มีการทวนสอบมาตรฐานขอ้สอบและการวดัผลการสอบ  
(3)มีการสอบวดัคุณสมบติัของนกัศึกษา 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) ภาวการณ์ไดง้านท า และ/หรือ ความกา้วหนา้ในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   
(2) การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผูส้ าเร็จการศึกษาและเขา้

ท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
(3) การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้

จากสาขาวชิาท่ีเรียน รวมทั้งเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตร 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.) 
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หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.  มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใ์หม่ ให้มีความรู้และเขา้ใจนโยบายของสถาบนั คณะ และ

หลกัสูตรท่ีเปิดสอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตส่ือการสอน 
เพื่อเป็นการพฒันาการสอนของอาจารย ์

2.  ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริม
การสอนและการวิจยัอย่างต่อเน่ืองโดยผา่นการท าวิจยั การสนบัสนุนดา้นการอบรม การดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้ งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล  

2.1.1  ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

2.1.2  การสนบัสนุนดา้นการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่างๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 

2.1.3  การเพิ่มพูนทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวชิาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และ
คุณธรรม  

2.2.2   มีการกระตุน้อาจารยท์  าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลกัสูตร  
 ในการบริหารหลกัสูตรจะมีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร อนัประกอบดว้ยรองคณบดีฝ่ายวชิาการ   
ประธานหลกัสูตรหรือหัวหน้าภาคและอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผูก้  ากบั
ดูแลและคอยใหค้ าแนะน า  ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติัใหแ้ก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะและ
อาจารยผ์ูส้อนติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโดยกระท าทุกปี
อยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.พฒันาหลกัสูตรใหท้นัสมยัโดย
อาจารยแ์ละนกัศึกษาสามารถกา้ว
ทนัหรือเป็นผูน้ าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆในงานวิจยัดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

1.พฒันาหลกัสูตรให้
สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.มีหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบั 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่รู้
มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถในวชิาการ
วชิาชีพท่ีทนัสมยั 

2.ปรับปรุงหลกัสูตรให้ 
ทนัสมยัโดยมีการพิจารณา 
ปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ  5 ปี 

2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ปี 

3.ตรวจสอบและปรับปรุงหลกัสูตร
ใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐาน 

3.จดัการเรียนการสอนใหมี้ทั้ง 
ภาคทฤษฎีและปฏิบติัโดย 
เนน้การเรียนรู้ท่ีมีผูเ้รียน 
เป็นศูนยก์ลางหรือผูเ้รียน 
เป็นแกนเพื่อให้นกัศึกษามี 
ทกัษะรู้จกัคิดวิเคราะห์ 
และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 

3. จ านวนวชิาท่ีมีการจดัการ 
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น 
ศูนยก์ลางหรือผูเ้รียนเป็น 
แกน 

4.มีการประเมินมาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

4.ประเมินความพึงพอใจของ
หลกัสูตรและการเรียนการ
สอนโดยบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิต
ทุกปี 

 

4. ประเมินผลโดยบณัฑิต
ผูส้ าเร็จการศึกษาและผูใ้ช้
บณัฑิตทุกปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 5. ก าหนดให้อาจารยท่ี์สอนมี

คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาเอก
หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย์
หรือเป็นผูมี้ประสบการณ์มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น
และมีจ านวนคณาจารย์
ประจ าไม่นอ้ยกวา่เกณฑ์
มาตรฐาน 

5.จ านวนรายช่ืออาจารยพ์ร้อม
ประวติัประสบการณ์ผลงาน
ทางวชิาการการพฒันาและ
ฝึกอบรม 

 6.สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อน
เป็นผูน้ าในทางวชิาการและ/
หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญทาง
วชิาชีพวศิวกรหรือในสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง 

6. ผลการประเมินการเรียนการ 
สอนของอาจารย ์

 7.ส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจ า
หลกัสูตรไปดูงานหลกัสูตร
หรือวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
และต่างประเทศ 

7. ผลการประเมินหลกัสูตร
โดยคณะกรรมการวชิาการ
ของภาควชิาฯ 

   8. จดัใหมี้ผูส้นบัสนุนการ
เรียนรู้และ/หรือผูช่้วยสอน
เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ตลอดเวลา 

8.จ  านวนบุคลากรผูส้นบัสนุน 
การเรียนรู้และบนัทึก 
กิจกรรมในการสนบัสนุน 
การเรียนรู้ 

 9. จดัท าฐานขอ้มูลของ
นกัศึกษาอาจารย ์อุปกรณ์
เคร่ืองมือวิจยังบประมาณ
ความร่วมมือกบัหน่วยงาน
อ่ืนทั้งในและต่างประเทศ
และผลงานทางวชิาการทุกปี
การศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลใน
การพฒันาหลกัสูตร 

9. จ  านวนฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการเรียนการสอนและ 
ความทนัสมยัของฐานขอ้มูล 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือต ารา  ส่ือการ
เรียนการสอน  โสตทศันูปกรณ์   และวสัดุครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์อยา่งเพียงพอเพื่อสนบัสนุการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม  

ภาควชิาฯมีความพร้อมดา้นหนงัสือ  ต ารา และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกัหอสมุดกลางท่ี
มีหนงัสือดา้นบริหารจดัการและดา้นอ่ืนๆ   รวมถึงฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้   ส่วนระดบัคณะก็มีหนงัสือ  
ต าราเฉพาะทาง   นอกจากน้ีภาควชิาฯยงัมีอุปกรณ์ครุภณัฑท่ี์ใชส้นบัสนุนการจดัการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 

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 
18 Hydrolyzing Unit 1 ชุด 
19 Extraction Unit 1 ชุด 
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ล าดับที ่ ช่ืออุปกรณ์ จ านวน 
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 านกัหอสมุดในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการใหอ้าจารย

และนักศึกษาได้คน้ควา้  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจดัซ้ือหนังสือนั้น  
อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ีอหนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆท่ีจ าเป็น 
นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ้ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ 
ส าหรับใหส้ านกัหอสมุดจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

ในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย  เพื่อบริการหนงัสือ  ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง  และ
คณะจะตอ้งจดัส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารยเ์ช่นเคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์  
คอมพิวเตอร์  เคร่ืองฉายสไลด ์ เป็นตน้ 
2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องสมุดของคณะ ซ่ึงจะ
ประสานงานการจดัซ้ือหาหนังสือเพื่อเข้าส านักหอสมุด และท าหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของ
หนงัสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจา้หนา้ท่ีดา้นโสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใชส่ื้อของ
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อาจารยแ์ล้วยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและความตอ้งการใช้ส่ือของอาจารยร์ายละเอียดดงัตาราง
ต่อไปน้ี 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 จดัหาห้องเรียนห้อง 
ปฏิบติัการระบบเครือข่าย
อุปกรณ์การเรียนการสอน
ทรัพยากรส่ือและช่องทาง
การเรียนรู้ท่ีเพียบพร้อมเพื่อ
สนบัสนุนการศึกษาทั้งใน/
นอก ห้องเรียนและการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่ง
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

1. จดัใหมี้ห้องเรียนท่ีมีระบบ
มลัติมีเดียเพื่อใชป้ระกอบการ
เรียนการสอนท่ีทนัสมยั
สามารถใชง้านอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

1.สัดส่วนจ านวนหอ้งเรียนเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนต่อ
จ านวนนกัศึกษา 

2. จดัเตรียมห้องปฏิบติัการท่ีมี
เคร่ืองมือทนัสมยัและเคร่ืองมือ
วชิาชีพในระดบัสากลเพื่อให้
นกัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติัและ
สร้างความพร้อมในการ
ปฏิบติังานในวชิาชีพ 

2.จดัท าสถิติการใชง้านห้องเรียน
หอ้งปฏิบติัการโรงฝึกงานในมิติ
จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์และ
จ านวน นกัศึกษาท่ีมาใชง้านต่อ
หวันกัศึกษา 

 3.จดัใหมี้ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีนกัศึกษา
สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้
ดว้ยตนเองดว้ยจ านวนและ
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม 

3.สถิติของจ านวนหนงัสือต าราและ
ส่ือมลัติมีเดียท่ีมีใหบ้ริการรวมทั้ง
สถิติการใชง้านหนงัสือต าราและ
ส่ือมลัติมีเดีย 

 4.จดัใหมี้ห้องส่ือการเรียนการ
สอนมีบริการทั้งหนงัสือต ารา
และส่ือมลัติมีเดียเพื่อช่วยการ
เรียนรู้และคน้ควา้เพิ่มเติมแก่
ผูเ้รียน 

4. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการใหบ้ริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัการ 

 5. ก าหนดแผนการดูแลซ่อม
บ ารุงอุปกรณ์ การเรียนการ
สอนเพื่อใหมี้จ านวนเพียงพอ 
และยดือายกุารใชง้าน 

5. มีอุปกรณ์การเรียนการสอน อยู ่
ในสภาพท่ีใชง้านได ้และเพียงพอ 
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3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวุฒิ 
การศึกษาระดบัปริญญาเอกข้ึนไปในสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
  คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร และผูส้อน  จะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ
สอนประเมินผลการสอนและให้ความเห็นชอบการประเมินผลการสอนทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอ้มูล
เพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร   ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลกัสูตร  และไดบ้ณัฑิตเป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์ของ มจธ. 

 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ  
ส าหรับอาจารยพ์ิเศษไม่วา่จะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชัว่โมงจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรง  หรือ

มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกและมีงานวิจัยท่ีตรงกับเน้ือหาในรายวิชาท่ีสอนเพื่อเป็นผู ้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบติัมาใหก้บันกัศึกษา 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบและมีความรู้ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ   
4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน 

บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตรและจะตอ้งสามารถบริการให้อาจาย์
สามารถใช้ส่ือการสอนได้อย่างสะดวกซ่ึงจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง  เช่นการเตรียม
หอ้งปฏิบติัการการวเิคราะห์ชั้นสูง ในวชิาท่ีมีการฝึกปฏิบติั 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

 มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษาทุกคนโดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ท่ีปรึกษาได้และอาจารย์ทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค  าปรึกษา (Office 
Hours) หรือนดัหมายตามตอ้งการเพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ปรึกษาได ้  
5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ย วนิยันกัศึกษา (ภาคผนวก จ.) 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
จากผลส ารวจเพื่อปรับปรุงหลกัสูตร พบวา่ ผูใ้ชบ้ณัฑิตตอ้งการบุคลากรท่ีมีความสามารถดงัน้ี 
6.1 บุคลากรทางวศิวกรรมและการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีศกัยภาพ  ใฝ่เรียนรู้  พฒันาตนเองไม่

หยดุน่ิง   ประกอบวชิาชีพอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม    
6.2 นกัวิจยั/นกัวิชาการ ท่ีมีทกัษะ ในการแกปั้ญหาใหม่ๆท่ีเกิดจากววิฒันาการต่างๆในอนาคต  หรือมี

ทกัษะทางการบริหารจดัการเพื่อแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการและชุมชน 
 

7. ตัวบงช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
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 

8. 8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือแนะน าดา้นการจดัการ 
9.     เรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

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 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียมากกวา่3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

   X X 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1)  การประชุมหารือของคณาจารยเ์พื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและให้ค  าเสนอแนะดา้นการใช้
กลยทุธ์ในการสอน 

(2)  การสอบถามหรือสนทนากบันกัศึกษาดา้นประสิทธิผลของการสอน 
(3)  ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

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

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยส ารวจขอ้มูลจาก 

(1)  นกัศึกษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
(2)  ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
(3)  ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสัมฤทธิผลของบณัฑิต 

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 (ถา้มี) 

เอกสารแนบ  
ภาคผนวก ก.  ค  าอธิบายรายวิชา          
ภาคผนวก ข.  ตารางเปรียบเทียบรายวชิาท่ีเปล่ียนแปลงไประหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง  
ภาคผนวก ค.  ประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร        
ภาคผนวก ง.   ค  าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร  
ภาคผนวก จ.   ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ย วนิยันกัศึกษา 
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 
 รายวิชาน้ีมุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาองักฤษและทกัษะท่ีจ าเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ใน
ระดบัท่ีสามารถเขา้เรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความ
มัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษ ในดา้นเน้ือหาวิชา ไม่ไดก้  าหนดเน้ือหาท่ีแน่นอน แต่มุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหา
การเรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา โดยเฉพาะประเด็นท่ีนกัศึกษามีปัญหามากท่ีสุด 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 
 รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอังกบัการเรียนของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาดา้นวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเนน้ทกัษะการฝึกปฏิบติั แต่ไม่
เนน้หนกัท่ีเน้ือหาไวยากรณ์โดยตรง  รายวิชาน้ีมุ่งเนน้การใชภ้าษาองักฤษท่ีตรงกบัความตอ้งการในการใช้
ภาษาของนกัศึกษา โดยเฉพาะดา้นการอ่านและการเขียนซ่ึงนกัศึกษาตอ้งใชใ้นการท าโครงงาน  ในรายวิชา
นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบติัขั้นตอนการท าโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง 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 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 
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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 เคมี
อินทรีย ์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. 
 

ENV 514 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม   3(3-0-9) 
  Unit Operations and Processes in Environmental Engineering 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

การดุลมวล โมเดลการไหล จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา และปฏิกรณ์ หลกัการออกแบบพื้นฐาน
ส าหรับหน่วยปฏิบติัการแยกของแข็งออกจากของเหลว การดูดซบั การแลกเปล่ียนประจุ และกระบวนการ
ยอ่ยสลายทางชีวภาพ 
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Mass balances, flow models, reaction kinetics, and reactors.  Fundamental design concepts 
for solid-liquid separation, adsorption, ion exchange, and biodegradation process units. 
 
 ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในส่ิงแวดล้อม 3(3-0-9) 
  Fate of Pollutants in the Environment 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

 การศึกษาเก่ียวกบัสมบติัของสารเคมีหลกัการพื้นฐานเก่ียวกับการเคล่ือนยา้ยและการแปร
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  จลนพลศาสตร์ของ
การเติบโตของจุลชีพ  ปฏิกิริยาการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่ง  การแปรผลของข้อมูลในการทดลองทาง
จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา  การถ่ายเทมวลโดยการแพร่และการพามวล  การถ่ายเทมวลระหวา่งเฟส  การถ่ายเท
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. 
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ENV 613 การประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม     3(3-0-9) 
 Environmental Risk Assessment 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ค าจ ากดัความความเส่ียง การวิเคราะห์ระบบ การใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการประเมิน
ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม การประเมินความเส่ียงทางดา้นปริมาณ การสร้างแบบจ าลอง ความสัมพนัธ์ของ
การไดรั้บ-การตอบสนอง การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนดว้ยวิธีการมอนติคาร์โล 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  
 ความรู้เบ้ืองตน้ทางพิษวทิยา สารมลพิษท่ีปนเป้ือนในดิน น ้า และอากาศท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
และจากกิจกรรมของการด ารงชีพ ผลกระทบของสารมลพิษในส่ิงแวดล้อมท่ีมีต่อสุขภาพอนามยัและ
กฎหมายควบคุมการเกิดมลภาวะ ความเป็นพิษของสารเคมีท่ีปนเป้ือนในอาหาร น ้าด่ืม และอากาศ ความเป็น
พิษของสารประเภทโลหะหนกัและสารอินทรียต์กคา้งประเภทต่างๆ การประเมินความเส่ียงของสารมลพิษ
ต่อสภาวะแวดลอ้มและสุขภาพ 
 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. 
 
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 
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 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 

 การพฒันาทกัษะดา้นการวิจยัระบบความคิด-การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงวิเคราะห์ และ
การคิดเชิงวิพากษก์ารสืบคน้วารสารปริทรรศน์ การวางแผนและการปฏิบติังานตามแผนวิจยั การวิเคราะห์
และประมวลผลขอ้มูลการพฒันาทกัษะดา้นการใชภ้าษา การจดัเตรียมบทคดัยอ่และบทความเตม็รูปแบบการ
หลีกเล่ียงการโจรกรรมวรรณกรรม-เทคนิคการถ่ายขอ้ความการอา้งค าพูด และการสรุปความการจดบนัทึก
ยอ่การกล่าวอา้งอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 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 
 บทบาทของสถิติในวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม การสุ่มตวัอย่างทางส่ิงแวดล้อม 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. 
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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 การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีจัดหาได้ 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 
  แนวคิดของการประเมินวฏัจกัรชีวติและคาร์บอนฟุตพรินตใ์นการประเมินถึงผลกระทบ
ของผลิตภณัฑห์รือองคก์รท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มโดยจะพิจารณาเป็นขั้นตอนตั้งแต่การไดม้าของวตัถุดิบการผลิต
การขนส่งการใชง้านและการก 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 procuction 
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 
การประยกุตใ์ชห้ลกัการขั้นสูงเพื่อคาดการณ์หรือประมาณการแนวโนม้หรือรูปแบบของการแปรเปล่ียนและ
การเคล่ือนยา้ยของสารมลพิษอนินทรียท่ี์ปนเป้ือนในน ้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 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคมีอินทรีย ์การวิเคราะห์และตรวจสอบสารประกอบอินทรีย ์สมบติั
ทางกายภาพและเคมีของสารอินทรียใ์นส่ิงแวดลอ้ม ความสามารถในการละลาย ความเป็นกรดและเบส การ
แพร่ระหว่างตัวกลางและการซับ การเปล่ียนรูปของสารอินทรีย์ในส่ิงแวดล้อมด้วยปฏิกิริยาทาง 
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 กระบวนการออกซิเดชนัขั้นสูง การดูดซบั การแลกเปล่ียนประจุ 
และการกรองแบบใช้เมมเบรน กระบวนการทางชีวภาพส าหรับการบ าบดัขั้นท่ีสามเพื่อก าจดัธาตุอาหาร 
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) 
  Surface Water Quality Modeling 
  วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เก่ียวกบัแบบจ าลองอุทกวทิยาโดยมุ่งเนน้เก่ียวกบัแหล่งน ้าผวิดินแบบจ าลองการ
เปล่ียนแปลงและการเคล่ือนท่ีของสารกลไกขบัเคล่ือนพลวตัของส่ิงแวดลอ้มทางน ้าชนิดของแบบจ าลองการ
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สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์วธีิแกส้มการแบบจ าลองการประเมินตรวจสอบแบบจ าลองการอภิปราย
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัลกัษณะและหนา้ท่ีของแบบจ 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 ชีวเคมีและชีววิทยาของการก าจดัไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การท า    
สมดุลมวลและจลนพลศาสตร์การจบัใช้ธาตุอาหาร ชนิดของกระบวนการและการออกแบบกระบวนการ
ก าจดัแอมโมเนีย ไนเตรต และฟอสฟอรัสทางชีวภาพ 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 for ammonia, nitrate, and phosphorus removal both separated and combined 
systems. 
 
ENV 646 การจัดการคุณภาพน า้        3(3-0-9) 
 Water Quality Management 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัมลพิษน ้ าผิวดินและการควบคุมคุณภาพน ้ าการพฒันาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับการเฝ้าตรวจและจดัการคุณภาพน ้ าการแกปั้ญหาทางดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มการใช้
เทคนิคเชิงตวัเลขเพื่อการแกส้มการเชิงอนุพนัธ์ท่ีไม่เชิงเส้นการประยุกต์ใชใ้นการแกปั้ญหาทางวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 
 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. 
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ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน      3(3-0-9) 
 Dynamics of Fluids in Porous Media 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัชั้นหินอุม้น ้ า น ้ าใตดิ้น สมบติัของตวักลางพรุน ความดนัของไหลและ
คุณสมบติั 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  
 ลักษณะทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเคล่ือนท่ีของสารมลพิษในน ้ าใต้ดิน 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. 
 

ENV 649 การบ าบัดแบบไร้อากาศส าหรับน า้เสียอุตสาหกรรม    3(3-0-9) 
 Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 บทน า มุมมองรวมการบ าบดัน ้ าเสียชีวภาพ หลกัการบ าบดัแบบไร้อากาศ ขอ้พิจารณาในการ
เดินระบบ โปรโตคอลความสามารถในการบ าบดั การตรึงมวลชีวภาพ การเปรียบเทียบชนิดถงัปฏิกรณ์ 
ความเป็นด่าง โลหะท่ีตอ้งการปริมาณนอ้ยมาก การตอบสนองความเป็นพิษ การเกิดซลัไฟด์ สารยอ่ยสลาย
ยาก และหวัขอ้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 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 ไฮดรอกซิลราดิคอล 
และปฏิกิริยาออกซิเดชนั  แสงอลัตราไวโอเล็ต(แสงยูวี) ทฤษฎีและพื้นฐานของแสงยูวีและไททาเนียมได
ออกไซด์  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. 
 
ENV 651 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน า้ข้ันสูง   3(3-0-9) 
 Advanced Water Treatment Processes 
 วชิาบังคับก่อน :   ไม่มี 
 การพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน ้ าขั้นสูง เทคโนโลยีการแยกของเหลว การ
แลกเปล่ียนไอออน การดูดติดผวิ รีเวร์ิสออสโมซิส ไมโครฟิลเตรชนั อลัตร้าฟิลเตรชนั อิเล็กโทรไดอะไลซิส  
และ อิเล็กโทรดิไอออไนเซชันแบบต่อเน่ือง เทคโนโลยีการแยกก๊าซด้วยเยื่อกรองรูพรุนและการไล่ก๊าซ 
กระบวนการฆ่าเช้ือด้วยแสงอลัตราไวโอเลต โอโซน และการใช้ตวัเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนการเลือกใช้
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, ozoneandnanocatalyst.Selection of alternatives treatment processes and case studies. 
 
ENV 671 เทคโนโลยกีารจัดการของเสียเส่ียงอนัตราย 3(3-0-9) 
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Technologies for Hazardous Waste Management 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

 ลกัษณะของของเสียเส่ียงอนัตราย  แหล่งก าเนิด  การประเมินการเส่ียง  เทคนิคการลดปริมาณ
ของเสียเส่ียงอนัตรายและการน 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, transportation, and management. 
 

ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ     3(3-0-9) 
 Landfill Design, Operation and Maintenance 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ศึกษาถึงหลกัการของการฝังกลบ การวางแผน วิธีการออกแบบ การควบคุมดูแลและการปิด
หลุมฝังกลบหลงัจากเตม็แลว้ ตลอดจนการดูแลรักษาท่ีฝังกลบในระยะยาว การจดัการของเสียท่ีเกิดจากพื้นท่ี
ฝังกลบ การเคล่ือนท่ี การควบคุม  และการใชง้านของก๊าซท่ีเกิดข้ึน การควบคุมและบ าบดั  น ้าชะละลาย การ
ก าจดัของเสียเส่ียงอนัตรายและของเสียท่ีมีลกัษณะจ าเพาะอ่ืนๆ การประเมินสภาพของบริเวณท่ีฝังกลบ   
 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. 
 
ENV 673 กระบวนการบ าบัดโดยใช้ความร้อน      3(3-0-9) 
 Thermal Treatment Processes 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 สมบติัทางฟิสิกส์และเคมีของเช้ือเพลิงท่ีเป็นก๊าซ ของเหลว และของแขง็ศกัยภาพของเหลือทิ้ง
ทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในการท าเป็นเช้ือเพลิงโดยกระบวนการใหค้วามร้อน จลน์ศาสตร์ การเผา
ไหมก้ารเผาในท่ีอบัอากาศ แบบ ไพโรไลซิส แบบแกสซิฟิเคชนัอากาศเชิงทฤษฎีและอากาศส่วนเกินรูปแบบ
ของเตาความร้อนต่างๆและการออกแบบ  เพื่อลดและน ากลบัเป็นเช้ือเพลิงสารเคมีหรือพลงังานความร้อน
จากของเหลือทิ้ง  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 
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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 
 การศึกษาเบ้ืองตน้ทางดา้นจุลชีววิทยาและการยอ่ยสลายทางชีววทิยา ขอ้มูลทางอุทกธรณีวิทยา 
แบบจ าลองน ้ าใตดิ้น หลกัการพื้นฐานทางชีววิศวกรรมของดินและน ้ าใตดิ้น การฟ้ืนฟูสภาพโดยวิธีทาง
ชีวภาพของดินและดินชั้นรอง  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 
  หลกัการของเทคโนโลยีการน าของเสียกลบัมาใชใ้หม่ เสียลดและการผลิตท่ีสะอาดการท า
ปุ๋ยหมกัผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพการน าของเสียมาเล้ียงสาหร่าย การเล้ียงปลาดว้ยของเสียการบ าบดัน ้ าเสียดว้ย
พืชน ้าและการใชป้ระโยชน์ การบ าบดัน ้าเสียและกากตะกอนบนดิน 
  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 
 ระบบโลกและความสัมพนัธ์กบับรรยากาศ อุณหพลศาสตร์ของบรรยากาศ การเปล่ียนแปลง
เชิงกายภาพและทางเคมีในบรรยากาศ การแปรสภาพและพฤติกรรมขององค์ประกอบหลกัของสารมลพิษ
อากาศในบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงอาทิตยแ์ละจลนพลศาสตร์ จุลกายภาพของเมฆ ระบบสภาพอากาศ 
อุตุนิยมวทิยา การเคล่ือนท่ีของสภาพอากาศ 
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 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 
 การประเมินการระบายมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด การน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่  
ประสิทธิภาพ การเผาไหม ้กลศาสตร์ของไหล ธรรมชาติของฝุ่ น การควบคุมฝุ่ น การควบคุมสารอินทรีย์
ระเหย การควบคุมก๊าซมลพิษ การควบคุมสารมลพิษอนัตราย การควบคุมมลพิษจากรถยนต ์  
 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 
 วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาคและโลก วิธี
ทางสถิติ ความน่าจะเป็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพยากรณ์คุณภาพอากาศ กระบวนการทางกายภาพของบรรยากาศ 
เช่น การแพร่กระจาย การหักเห การเคล่ือนยา้ย และขอบเขตของฟลกัซ์ การใช้งานของแบบจ าลองและ
กรณีศึกษา 
 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 
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัมลพิษทางอากาศ มลพิษทางอากาศในเมือง ภูมิภาค และโลก การ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งก าเนิด การ
ตรวจวดัมลพิษ อุตุนิยมวิทยาและการกระจายตวัของสารพิษ แบบจ าลองทางทางคณิตศาสตร์และการ
ประยกุตใ์ช ้การจดัการมลพิษทางอากาศ นโยบาย ปฏิกิริยา มลพิษทางอากาศในอาคาร 
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 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 692 หัวข้อข้ันสูง 1        3(3-0-9) 
Advanced Topic I 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

 รายวิชาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมหรือสาขาท่ี
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 
 รายวิชาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมหรือสาขาท่ี
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 

 รายวิชาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหัวขอ้ศึกษาพิเศษเฉพาะทางท่ีเก่ียวขอ้งกบั วิศวกรรมส่ิงแวด-
ลอ้มหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหวัขอ้ศึกษาเม่ือมี
การเปิดสอนรายวชิาน้ี 



64 

 

 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 695  การศึกษาพเิศษ 2                              6(6-0-18) 
Special Study II 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

 รายวิชาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีน่าสนใจโดยภาควิชาฯจะประกาศใหท้ราบถึงรายละเอียดของหวัขอ้ศึกษา
เม่ือมีการเปิดสอนรายวชิาน้ี 
 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 791 สัมมนา 1 

 Seminar I 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

1(0-2-3) 
 

 รายละเอียดกรณีศึกษา  การแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในกลุ่ม   การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหาทาง
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. 
 
ENV 792 สัมมนา 2 

 Seminar II 
วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 

1(0-2-3) 
 

 รายละเอียดกรณีศึกษา  การแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในกลุ่ม   การวิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหาทาง
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 796 วทิยานิพนธ์ 36หน่วยกติ 
 Dissertation 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาวจิยัขั้นสูงทางดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารแนะน าอยา่งใกลชิ้ดจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานท่ีท าครอบคลุมถึงการตรวจสอบอยา่งละเอียดและประเมินผลของงานศึกษาอ่ืนๆท่ี
ผา่นมาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง การเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ผล 
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 797 วทิยานิพนธ์        48 หน่วยกติ 
 Dissertation 
 วชิาบังคับก่อน : ไม่มี 
 การศึกษาวจิยัขั้นสูงทางดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารแนะน าอยา่งใกลชิ้ดจากอาจารยท่ี์
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานท่ีท าครอบคลุมถึงการตรวจสอบอยา่งละเอียดและประเมินผลของงานศึกษาอ่ืนๆท่ี
ผา่นมาในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง การเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ผล 
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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