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หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
คณะ/ภาควิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1.   รหัสและชื่อหลักสูตร 
1.1 ระบุรหัส   : 2547001 
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
  (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering 
 
2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิง่แวดล้อม) 
               (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Environmental Engineering) 
2.2 ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)   : ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 
               (ภาษาอังกฤษ)   : Ph.D. (Environmental Engineering) 
 
3.   วิชาเอก (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท   48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท   48 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี   72  หน่วยกิต  
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดบัปริญญาเอก 
5.2 ภาษาที่ใช้   
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษ (ต าราเรียนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 
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5.3  การรับเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (นักศึกษาต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้สามารถ
เรียนแบบ 1.1 ไดเ้ท่านั้น หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการวิชาการภาควิชา) 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรของสถาบันที่จดัการเรียนการสอนโดยตรง นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลยั 
Chia Nan University of Pharmacy and Science ประเทศไต้หวัน 
5.5   การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา  
 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง        ก าหนดเปิดสอนเดือน สงิหาคม พ.ศ. 2563         
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที ่5/2563 
เมื่อวันที่  18   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครัง้ที่ 250 
เมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564    
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) นักวิจัย/นักวิชาการทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสิง่แวดล้อมในภาครัฐและเอกชน 
(2) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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9.   ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา,

ประเทศท่ีส าเร็จการศึกษา (ปีทีส่ าเร็จการศึกษา)  
(เรียงจากคุณวุฒสิูงสุดจนถึงระดบัปริญญาตรี) 

1 รศ. ดร.จินต์ อโณทัย - Ph.D. (Environmental Engineering), Drexel University, 
U.S.A. (1996) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ประเทศไทย (2532) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2528) 
 

2 ผศ. ดร.ประพทัธ์  พงษ์เกียรติกลุ - D.Eng. (Environmental Engineering), Asain Institute of 
Technology, Thailand (2006) 
- M.Eng. (Environmental Engineering), Asain Institute of 
Technology, Thailand (2001) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2542) 

3 ผศ. ดร.ภาติญา  เขมาชีวะกุล - Ph.D. (Urban and Environmental Engineering), Kyoto 
University, Japan (2011) 
- M.Eng. (Environmental Engineering and Management), 
Asian Institute of Technology, Thailand (2008) 
- วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดบั 1) (วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (2549) 

 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
      ภาควิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุ ี
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นไปที่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ อีกทั้งยังได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
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ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน” นอกจากนั้นยังได้ค านึงถึงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต เช่น การรวมตัวของเศรษฐกิจในอาเซียน (Asean 
Economic Community, AEC) การเปลี่ยนศูนย์กลางอ านาจทางเศรษฐกิจโลกมาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ความ
ต้องการและปัญหาด้านพลังงาน แนวโน้มการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวมากข้ึน การพัฒนา
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ฯลฯ จึงเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องเตรียมความ
พร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างชุมชนพอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ ดีข้ึนของประชาชน  
ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้น  เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ และใฝ่
เรียนรู้ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้ 
11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
จากการเปลี่ยนแปลงของบรบิทด้านสังคม  เช่น  โครงสร้างประชากรทีเ่ริม่เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สงูอายุ  ประชาชน
ตื่นตัวในความมีส่วนร่วมในชุมชนมากข้ึนการต่อต้านของชุมชนท้องถ่ินต่อโครงการพัฒนาหรือโครงการ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  การสื่อสารไร้พรมแดน   ปัญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน  ฯลฯ   รวมทั้ง การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรรม เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการด ารงชีพของมนุษย์  ความต้องการ
ให้ภาคเอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านกฎหมายที่ให้สิทธิ
แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐตามที่ก าหนดในกฎหมายต่างๆ เช่น  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่งผลให้เกดิกระแสและเครอืข่าย “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ใน
ระดับสากล เช่น Low CO2 Society, Green Community ฯลฯ   ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ทางด้านการ
ควบคุม/ป้องกันและการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานที่ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม  
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช้ีน าและกลไกขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกทั้งยังสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนไทย 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ภายนอกที่เกิดพลวัตอย่างต่อเนื่องดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี
และระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วเช่นกัน จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก เพื่อ
ผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีศักยภาพ  ใฝ่เรียนรู้  พัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ง   
ประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม   และมีทักษะทางการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆที่เกิดจาก
วิวัฒนาการต่างๆในอนาคต  หรือมีทักษะทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ
และชุมชน   อันจะส่งผลต่อศักยภาพของประเทศท าให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และ
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วัฒนธรรม  รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและสากล
12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย รวมทั้งมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง ดังนั้น
การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจึงได้มุ่งเน้นการท าวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยไม่
ละเมิดลิขสิทธ์ิของผู้อื่น 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
รายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถเลือกลงเปน็
วิชาเลือกได้ ตามความเห็นชอบของกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
หมวดวิชาเลือก 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
ไม่มี 
13.3 การบรหิารจัดการ  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยของคณะต่างๆ
ร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและหน่วยงาน 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเช่ียวชาญอย่างยิ่งในด้านเทคโนโลยีการก าจัด บ าบัด และการจัดการมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างงานวิจัยได้มาตรฐานสากล และเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร 
1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและโลกตกอยู่ภายใต้สภาวะเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงในทุกๆด้าน ด้วย
เทคโนโลยีและมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อมมีสภาพเปลี่ยนไป
จากเดิม จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีและ/หรือนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรซึ่งเป็นนักวิจัยข้ันสูงที่มีความสามารถในการท าวิจัยอย่างเจาะลึก
และเป็นระบบทั้งในระดับประเทศและนานาชาติจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
(1) ผลิตนักวิจัยข้ันสูงทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่มีความสามารถในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนา

เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและนวัตกรรมใหม่ส าหรับการควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(2) เพิ่มขีดความสามารถและผลงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของประเทศและนานาชาติ 
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLO)  
PLO 1 สามารถด าเนินงานวิจัยภายใต้โจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดทางสิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษ

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได ้
Sub PLO 1A สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ทางด้านน้ า อากาศ ขยะ ดิน หรือการจัดการทางด้าน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได ้
Sub PLO 1B สามารถตั้งโจทย์วิจัยจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง  
Sub PLO 1C สามารถค้นคว้าเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วเพื่อประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้สภาวะการท างานจริง  
Sub PLO 1D สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 

PLO 2 สามารถสื่อสารองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติได ้ 
Sub PLO 2A สามารถน าเสนอผลงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติได้  
Sub PLO 2B สามารถเรียบเรียงข้อมูลและเขียนบทความทางวิชาการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ส าหรับเผยแพร่ในระดับนานาชาติได้  
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PLO 3 สามารถเป็นแบบอย่างของการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
Sub PLO 3A สามารถวิเคราะหผ์ลกระทบของการขาดความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
Sub PLO 3B สามารถเขียนบทความทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ในระดับนานาชาติได้โดยไม่ผิดต่อ
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

PLO 4 สามารถพิจารณาความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการกับวิชาชีพและเป็นผู้น าในการท างานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 Sub PLO 4A สามารถพิจารณาความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และ
เทคโนโลยีการบ าบัดควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
Sub PLO 4B สามารถเป็นผู้น าในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

 
1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามล าดบัขั้นของการพัฒนาผู้เรยีน (Year LO) 

Year LO 
รายละเอียด PLO 

แบบ 1.1 
และ 2.1 

แบบ 2.2 

1 
สามารถเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาทางด้านน้ า อากาศ ขยะ ดิน หรือ
การจัดการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ได ้

1 

1 2 

สามารถตั้งโจทย์วิจัยและวางแผนได้ โดยสามารถเช่ือมโยงศาสตรท์างดา้น
น้ า อากาศ ขยะ ดิน หรือการจัดการทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเป็นระบบ สามารถค้นคว้าเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย รวมถึงเป็นแบบอย่างของการมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  

1, 3 

2 3 
สามารถด าเนินการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ สามารถสรุปปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขได้ รวมถึงสามารถใช้ทักษะความเป็นผู้น าในเชิงวิชาการได้ 

1, 4 

3 4 
สามารถสรุปผลงานวิจัย เรียบเรียงข้อมูล เขียนบทความทางวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติได้  

1, 2 

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
- ปรับปรุงหลกัสูตรให้คงไว้ซึ่ง   
  มาตรฐานระดับชาติและสากล 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ   
  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
  แห่งชาติ 
- ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทาง 
  วิชาการและวิชาชีพกับองค์การ 

- เอกสารการปรับปรงุหลักสูตร 
 
 
- มีความร่วมมือทางวิชาการ  
  และวิชาชีพกับองค์การ  
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
  ภายนอกคณะทั้งในและ   
  ต่างประเทศ 
- ติดตามประเมินและปรับปรงุ  
  หลักสูตรทุก 5 ป ี

  หน่วยงานนอกคณะทั้งใน 
  และต่างประเทศ 
- มีหลักสูตรปรบัปรุงใหม ่
  ทุก 5 ปี 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคล้อง  
  กับความต้องการของธุรกิจ และ  
  การเปลีย่นแปลงทางวิศวกรรม 
  สิ่งแวดล้อม 

- ส ารวจความพึงพอใจของ   
  หลักสูตรจากผูส้ าเร็จการศึกษา 
- ส ารวจความพึงพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต 

- มีรายงานการประเมินความ  
  พึงพอใจจากผูส้ าเร็จการศึกษา 
- มีรายงานการประเมินความพึง  
  พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- ปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อรองรบั    
  Asean Economic Community,    
  AEC 

- เปิดช่องทางใหส้ามารถรบั  
  นักศึกษาต่างชาติได้ โดยมี 
  เอกสารประกอบการสอน  
  ตลอดจนต าราที่ใช้เป็น    
  ภาษาอังกฤษ 

- จ านวนบุคลากรแลกเปลี่ยน   
  ระหว่างมจธ.และมหาวิทยาลัย    
  ในต่างประเทศ และนกัศึกษา 
  ต่างชาติ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  
 ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเปน็ 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกตมิีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและบางรายวิชาในภาค
การศึกษาฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการวิชาการของภาควิชา ภาคละ 6-8 สัปดาห์ 
1.3  การเทียบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วันจันทร์ – ศุกร์ และ/หรือวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น. 
 ปฏิทินปีการศึกษา 
 ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเปิดสอนในเดือนสิงหาคม  – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเปิดสอนในเดือนมกราคม  – เดือนพฤษภาคม และ 
 ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่มเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
แบบ 1.1 
(1) รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เฉพาะในหลักสูตรวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต (แผน ก)  
(2) รับผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะต้องมีวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
(3) ในกรณีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ต่ ากว่า 3.5 จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารที่ได้รับการรับรองตาม     

มาตราฐานสากล หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการวิชาการของภาควิชา  
แบบ 2.1  
(1) รับผู้ส าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท ที่มเีกรดเฉลี่ย ไมต่่ ากว่า 3.5 
(2) ในกรณีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท ต่ ากว่า 3.5 จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารที่ได้รับการรับรองตาม

มาตราฐานสากล หรือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการวิชาการของภาควิชา 
(3) กรณีที่ไมม่ีปริญญาทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน ตามมติของ

คณะกรรมการวิชาการของภาควิชา 
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แบบ 2.2 
รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.5 หรือเป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการวิชาการของภาควิชา 
กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตาม ประกาศ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง เกณฑ์คะแนนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับผู้เข้าศึกษาระดับ
ปริญญาเอก พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา้  
(1) เนื่องจากปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลาย
สาขา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรจากสาขาอื่นที่ไม่ได้จบปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บุคคลเหล่าน้ีจึงยังขาดความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
(2) นักศึกษาที่มีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษไม่ด ี
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) จัดให้มีการเรียนวิชาปรับพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
(2) เพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษโดยจัดช่ัวโมงเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567 
ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 

แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
ชั้นปีที่ 1 คน 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 คน - 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 3 คน - - 1 1 1 

รวม คน 1 2 3 3 3 
ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี 

แบบ 2.2 
ชั้นปีที่ 1 คน 1 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 2 คน - 1 1 1 1 
ชั้นปีที่ 3 คน - - 1 1 1 
ชั้นปีที่ 4 คน - - - 1 1 

รวม คน 1 2 3 4 4 
รวมทกุแผนการศึกษา คน 2 4 6 7 7 
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คาดวา่จะส าเร็จ
การศึกษา 

คน - - 1 2 2 

หมายเหตุ : จ านวนนักศึกษา ตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 12 ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 (4 คน) ขอปรับแผนรับ
คงเหลอื (2 คน) 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 

อัตราค่าเล่าเรียน (หน่วย : บาท) ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
1.ค่าบ ารุงการศึกษา 15,000 30,000 
2.ค่าลงทะเบยีน (3,000 บาท/หน่วยกิต) 

แบบ 2.1 ผู้เขา้ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 12 หน่วยกิต 6,000 12,000 
แบบ 2.2 ผู้เขา้ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 24 หน่วยกิต 9,000 18,000 

3.ค่าลงทะเบยีนวิทยานิพนธ ์(3,000 บาท/หน่วยกิต) 
แบบ 1.1 ผู้เขา้ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 48 หน่วยกิต 24,000 48,000 
แบบ 2.1 ผู้เขา้ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 36 หน่วยกิต 18,000 36,000 
แบบ 2.2 ผู้เขา้ศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 48 หน่วยกิต 18,000 36,000 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลกัสูตรของนักศึกษาโดยประมาณ 
แบบ 1.1 234,000 
แบบ 2.1 234,000 
แบบ 2.2 336,000 

 

ค่าบ ารุงการศึกษา 15,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา 30,000 บาท/คน/ป ี  
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท/หน่วยกิต 0 บาท/คน/ป ี แบบ 1.1 
 3,000 บาท/หน่วยกิต 12,000 บาท/คน/ป ี แบบ 2.1 
 3,000 บาท/หน่วยกิต 18,000 บาท/คน/ป ี แบบ 2.2 
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 3,000 บาท/หน่วยกิต 48,000 บาท/คน/ป ี แบบ 1.1 
 3,000 บาท/หน่วยกิต 36,000 บาท/คน/ป ี แบบ 2.1 
 3,000 บาท/หน่วยกิต 36,000 บาท/คน/ป ี แบบ 2.2 
ค่าเล่าเรียนรวม    78,000 บาท/คน/ป ี แบบ 1.1 
    78,000 บาท/คน/ป ี แบบ 2.1 
    84,000 บาท/คน/ป ี แบบ 2.2 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร    234,000 บาท/คน แบบ 1.1 
    234,000 บาท/คน แบบ 2.1 
    336,000 บาท/คน แบบ 2.2 
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ประมาณการรายรับ หน่วยนับ 2563 2564 2565 2566 2567 
ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 

แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 
ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ป ี 30,000 60,000 90,000 90,000 90,000 
ค่าลงทะเบียน บาท/ป ี 48,000 96,000 144,000 144,000 144,000 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ บาท/ป ี 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐ บาท/ป ี 70,000 140,000 210,000 210,000 210,000 

รวม 1,648,000 1,796,000 1,944,000 1,944,000 1,944,000 
ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี 

แบบ 2.2 
ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ป ี 60,000 60,000 90,000 120,000 120,000 
ค่าลงทะเบียน บาท/ป ี 108,000 108,000 162,000 216,000 216,000 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ บาท/ป ี 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐ บาท/ป ี 140,000 140,000 210,000 280,000 280,000 

รวม 1,808,000 1,808,000 1,962,000 2,116,000 2,116,000 
รวมทกุแผนการศึกษา 

ค่าบ ารุงการศึกษา บาท/ป ี 90,000 120,000 180,000 210,000 210,000 
ค่าลงทะเบียน บาท/ป ี 156,000 204,000 306,000 360,000 360,000 
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ บาท/ป ี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐ บาท/ป ี 210,000 280,000 420,000 490,000 490,000 

รวมทั้งสิ้น 3,456,000 3,604,000 3,906,000 4,060,000 4,060,000 
หมายเหตุ :  การค านวณประมาณการรายรับค านวณจากนักศึกษาทัง้หมด 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)   

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,105,520 2,231,852 2,365,763 2,507,709 2,658,171 
    1.1 เงินเดือน 1,671,048 1,771,311 1,877,590 1,990,245 2,109,660 
    1.2 สวัสดิการ 26% 434,472 460,541 488,173 517,464 548,511 
 2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 353,479 374,126 415,838 436,905 436,905 
    2.1 ค่าตอบแทน 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 
    2.2 ค่าใช้สอย 13,500 18,000 27,000 31,500 31,500 
    2.3 ค่าวัสด ุ 13,500 18,000 27,000 31,500 31,500 
    2.4 ค่าสาธารณูปโภค 9,000 12,000 18,000 21,000 21,000 
    2.5 ทุนการศึกษา           
    2.6 รายจ่ายอ่ืนๆ (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์) 236,779 245,426 263,138 272,205 272,205 
 3. รายจา่ยให้มหาวิทยาลยั 73,440 97,920 146,880 171,360 171,360 
 4. งบลงทุน           
   ครุภัณฑ์            

รวมท้ังสิ้น 2,532,440 2,703,897 2,928,481 3,115,973 3,266,436 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 844,147 675,974 488,080 445,139 466,634 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ย 583,995 
รายรับหักรายจา่ย 923,560 900,103 977,519 944,027 793,564 

  หมายเหตุ ทั้งน้ีอัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา 

 

2.7 ระบบการศึกษา  

 ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวกจ.) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     
  แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 48  หน่วยกิต  
    (วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต) 
  แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท 48  หน่วยกิต 

(วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต) 
  แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 72  หน่วยกิต 

(วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต) 
 

3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตร สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

 แบบ แบบ 
1.1 2.1 2.2 

ก. หมวดวิชาบังคับ 2* 2* 2* 
ข. หมวดวิชาเลือก - 12 24 
ค. วิทยานิพนธ์  48 36 48 

รวม 48 48 72 
 * หมายเหตุ ไม่นับหน่วยกิต 
  

 
3.1.3 รายวิชา 

รหสัวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลกั และมีความหมายดังนี ้
รหสัตัวอักษร   
 ENV    หมายถึง   วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 LNG หมายถึง   วิชากลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
รหสัตัวเลข   

เลขหลักร้อย   หมายถึง  ระดับของวิชา 
 เลข  1-4 หมายถึง  วิชาระดับปริญญาตร ี
 เลข  5  หมายถึง  วิชาระดับบัณฑิตศึกษา  
   แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรสีามารถเลือกเรียนได ้
 เลข  6 ข้ึนไป   หมายถึง  วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
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 เลขหลักสิบ  หมายถึง กลุ่มวิชา 
 เลข 0  หมายถึง  กลุ่มวิชาทีเ่กี่ยวกับการฝึกงานอุตสาหกรรม 
       และโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 เลข 1-2  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อมพื้นฐาน 
 เลข 3  หมายถึง   กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทั่วไป 
 เลข 4-5-6 หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านน้ าและน้ าเสีย 
 เลข 7  หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านขยะและของเสียอันตราย 
 เลข 8  หมายถึง   กลุ่มวิชาด้านอากาศ เสียงและการสั่นสะเทอืน 
 เลข 9  หมายถึง  กลุ่มวิชาสมัมนา/หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
      โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อมและวิทยานิพนธ์ 
 เลขหลักหน่วย   หมายถึง  ล าดับวิชา 
รายวิชา  
ก. หมวดวิชาบังคับ (วัดผลเป็น S/U)             ไม่นับหน่วยกิต 
 ENV 791 สัมมนา 1       1(0-2-3)  
   (Seminar I) 
 ENV 792 สัมมนา 2       1(0-2-3)  
   (Seminar II)  
ข. หมวดวิชาเลือก       
 แบบ 2.1                  12 หน่วยกิต 
 แบบ 2.2         24 หน่วยกิต 
  

ENV 611      การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดลอ้ม    3(3-0-9) 
   (Fate of Pollutants in the Environment)  
 ENV 612      จลนพลศาสตร์ปฏิกริิยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบ  3(3-0-9) 
   ปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
   (Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design 
    in Environmental Engineering)  
 ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิง่แวดล้อม    3(3-0-9) 
   (Environmental Risk Assessment)  
 ENV 614 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม      3(3-0-9) 
   (Environmental Toxicology)  
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 ENV 615 มลพิษอบุัติใหม่และเทคโนโลยีการบ าบัด    3(3-0-9) 
   (Emerging Pollutant and Its Treatment Technology)  
 ENV 616 ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิง่แวดล้อม    3(3-0-9) 
   (Research Methods in Environmental Engineering)  
 ENV 617 สถิติเพื่อการจัดการทางสิง่แวดล้อม     3(3-0-9) 
   (Statistics for Environmental Management)  
 ENV 631 การออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับวิชาชีพ  3(3-0-9) 
   วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
   (Sustainability Design and Development for Professional  
   Environmental Engineering)  
 ENV 632 การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์   3(3-0-9) 
    (Life Cycle Assessment and Carbon Footprint)  
 ENV 641 เคมีน้ าส าหรบัวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    3(3-0-9) 
   (Aquatic Chemistry for Environmental Engineering)  
 ENV 642 เคมีอินทรีย์ส าหรบัวิศวกรรมสิง่แวดล้อม    3(3-0-9) 
   (Organic Chemistry for Environmental Engineering)  
 ENV 643 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าและน้ าเสียข้ันสงู    3(3-0-9) 
   (Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies)  
 ENV 644 แบบจ าลองคุณภาพน้ าผิวดิน     3(3-0-9) 
   (Surface Water Quality Modeling)  
 ENV 645 การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ     3(3-0-9) 
   (Biological Nutrient Removal)  
 ENV 646 การจัดการคุณภาพน้ า      3(3-0-9) 
   (Water Quality Modeling)  
 ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน     3(3-0-9) 
   (Dynamics of Fluids in Porous Media)  
 ENV 648 แบบจ าลองคุณภาพน้ าใต้ดิน     3(3-0-9) 
   (Groundwater Quality Modeling)  
 ENV 649 การบ าบัดแบบไร้อากาศส าหรบัน้ าเสียอุตสาหกรรม   3(3-0-9) 
   (Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater)  
 ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันข้ันสงู     3(3-0-9) 
   (Advanced Oxidation Processes)  
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 ENV 651 กระบวนการปรับปรงุคุณภาพน้ าข้ันสูง    3(3-0-9) 
   (Advanced Water Treatment Processes) 
 ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย    3(3-0-9) 
   (Technologies for Hazardous Waste Management)  
 ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ    3(3-0-9) 
   (Landfill Design, Operation and Maintenance)  
 ENV 673 กระบวนการบ าบัดโดยใช้ความร้อน    3(3-0-9) 
   (Thermal Treatment Processes)  
 ENV 674 การฟื้นฟสูภาพโดยวิธีทางชีวภาพ     3(3-0-9) 
   (Bioremediation)  
 ENV 675 เทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม ่    3(3-0-9) 
   (Waste Recycling Technologies)  
 ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา     3(3-0-9) 
   (Atmospheric Chemistry and Meteorology)  
 ENV 682 การควบคุมมลพิษทางอากาศข้ันสูง     3(3-0-9) 
   (Advanced Air Pollution Control)  
 ENV 683 แบบจ าลองคุณภาพอากาศ     3(3-0-9) 
   (Air Quality Modeling)  
 ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ      3(3-0-9) 
   (Air Quality Management)  
 ENV 692 หัวข้อข้ันสูง 1       3(3-0-9) 
   (Advanced Topic I)  
 ENV 693 หัวข้อข้ันสูง 2       3(3-0-9) 
   (Advanced Topic II)  
 ENV 695 การศึกษาพิเศษ 1      3(0-0-9) 
   (Special Study I)  
 ENV 696 การศึกษาพิเศษ 2      6(0-0-18) 
   (Special Study II)  
 

 หรือวิชาอื่นๆ ตามมติของคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ 
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ค. วิทยานิพนธ ์
 แบบ 2.1 
 ENV 796 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
   (Dissertation)  
 แบบ 1.1 และ แบบ 2.2  
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 
   (Dissertation)  
 
หมวดวิชาเสริมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วัดผลเป็น S/U)          ไม่นับหน่วยกิต 
ส าหรับผู้ที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะต้องผ่านวิชา เสริม
ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ  
 ENV 511      เคมีสิง่แวดล้อมพื้นฐาน      2(2-0-6) 
   (Basic Environmental Chemistry)  
 ENV 512 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน     2(2-0-6) 
   (Basic Environmental Microbiology)  
 ENV 513 ชลศาสตรส์ าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    2(2-0-6) 
   (Hydraulic for Environmental Engineering)  
 ENV 514 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม  3(3-0-9) 
   (Unit Operations and Processes in Environmental   
   Engineering)  
 
หมวดวิชาปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (วัดผลเป็น S/U)           ไม่นับหน่วยกิต 
 LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  2(1-2-6) 
   (Remedial English Course for Post Graduate Students)  
 LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรส าหรบันักศึกษา 3(2-2-9) 
   ระดับบัณฑิตศึกษา        
   (Insessional English Course for Post Graduate Students)  
 หมายเหต ุนักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรอื LNG 600 และ/หรือไดร้ับการยกเว้น 
     ทั้งนี้ ข้ีนอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปะศาสตร์ก าหนด 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 แบบ 1.1 ผู้เขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
 ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1       หน่วยกิต 
 ENV 791 สัมมนา 1*               1(0-2-3) S/U 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       6(0-12-24)
   รวม        6(0-12-24) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =36 
 ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       9(0-18-36) 
   รวม        9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =54 
 ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 ENV 792 สัมมนา 2*                       1(0-2-3) S/U 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       9(0-18-36) 
   รวม        9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =54 
 ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       9(0-18-36) 
   รวม        9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =54 

ชั้นปีท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       9(0-18-36) 
   รวม        9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =54 
 ชั้นปีท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       6(0-12-24) 
   รวม        6(0-12-24) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =36 
 
 * หมายเหตุ ไม่นับหน่วยกิต ส าหรบัวิชา สัมมนา 1 และ 2 
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แบบ 2.1 ผู้เขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
 ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1       หน่วยกิต  
 ENV  xxx     รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 1     3(3-0-9) 
 ENV  xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 2     3(3-0-9) 
 ENV 791 สัมมนา 1*               1(0-2-3) S/U 
 ENV 796 วิทยานิพนธ์       3(0-6-12) 
   รวม        9(6-6-30) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =42 
 ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 ENV  xxx     รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 3     3(3-0-9) 
 ENV  xxx     รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 4     3(3-0-9) 
 ENV 796 วิทยานิพนธ์       6(0-12-24) 
   รวม        12(6-12-42) 
   ช่ัวโมง/สัปดาห ์       = 60 
 ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 ENV 792 สัมมนา2*               1(0-2-3) S/U 
 ENV 796 วิทยานิพนธ์       6(0-12-24) 
   รวม        6(0-12-24) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =36 

ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 ENV 796 วิทยานิพนธ์       6(0-12-24) 
   รวม        6(0-12-24) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห ์       =36 
 ชั้นปีท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 ENV 796 วิทยานิพนธ์       6(0-12-24) 
   รวม        6(0-12-24) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =36 
 ชั้นปีท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 ENV 796 วิทยานิพนธ์       9(0-18-36) 
   รวม        9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =54 
 * หมายเหตุ ไม่นับหน่วยกิต ส าหรบัวิชา สัมมนา 1 และ 2 
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 แบบ 2.2 ผู้เขา้ศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
 ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1       หน่วยกิต  
 ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 1     3(3-0-9) 
 ENV xxx     รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 2     3(3-0-9) 
 ENV xxx     รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 3     3(3-0-9) 
 ENV xxx     รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 4     3(3-0-9) 
   รวม        12(12-0-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =48 
 ชั้นปีท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 ENV xxx     รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 5     3(3-0-9) 
 ENV xxx     รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 6     3(3-0-9) 
 ENV xxx     รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 7     3(3-0-9) 
 ENV xxx     รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 8     3(3-0-9) 
   รวม        12(12-0-36) 
   ช่ัวโมง/สัปดาห์        =48 

ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 ENV 791 สัมมนา1*               1(0-2-3) S/U 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       6(0-12-24) 
   รวม        6(0-12-24) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =36 
 ชั้นปีท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       6(0-12-24) 
   รวม        6(0-12-24) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =36 
 ชั้นปีท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 ENV 792 สัมมนา 2*               1(0-2-3) S/U 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       9(0-18-36) 
   รวม        9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =54 
 * หมายเหตุ ไม่นับหน่วยกิต ส าหรับวิชา สัมมนา 1 และ 2  
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 ชั้นปีท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2       หน่วยกิต 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       9(0-18-36) 
   รวม        9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =54 
 ชั้นปีท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       9(0-18-36) 
   รวม        9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =54 
 ชั้นปีท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2 
 ENV 797 วิทยานิพนธ์       9(0-18-36) 
   รวม        9(0-18-36) 
   ช่ัวโมง /สัปดาห์        =54 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันท่ี

ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด 
หลักสูตรน้ี 

1 รศ. ดร.จินต์ อโณทัย - Ph.D. (Environmental 
Engineering), Drexel University, 
U.S.A. (1996) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2532) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศ
ไทย (2528) 

10 7 

2 ผศ. ดร.ประพัทธ์  พงษ์เกียรติกุล - D.Eng. (Environmental Engineering), 
Asain Institute of Technology, 
Thailand (2006) 
- M.Eng. (Environmental Engineering), 
Asain Institute of Technology, 
Thailand (2001) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 
ประเทศไทย (2542) 

6 3 

3 ผศ. ดร.ภาติญา  เขมาชีวะกุล - Ph.D. (Urban and Environmental 
Engineering), Kyoto University, Japan 
(2011) 
- M.Eng. (Environmental Engineering 
and Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand (2008) 
- วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่, ประเทศไทย (2549) 

3 4.5 

4 รศ. ดร.นิติมา  อัจฉริยะโพธา - ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2550) 

2 2 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันท่ี

ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด 
หลักสูตรน้ี 

- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2544) 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์, ประเทศไทย (2541) 

5 ผศ. ดร.รุ่งโรจน์  ปิยะภานุวัฒน์   - ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2554) 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2548) 
- วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศ
ไทย (2546) 

2 2 

6 ผศ. ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ - Ph.D. (Environmental Engineering), 
Vanderbilt University, U.S.A. (2001) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2536) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย 
(2533) 

9 10 

7 ผศ. ดร.พิเชฐ ชัยวิวัฒน์วรกุล - Ph.D. (Hydro Environmental 
System), Tohoku University, Japan 
(2007) 
- M.Eng. (Water Supply, Drainage, and 

Sewerage Engineering), Asian Institute 

of Technology, Thailand (2003) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

(2542) 

6 5 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันท่ี

ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด 
หลักสูตรน้ี 

8 ผศ. ดร.นงลักษณ์ บุญรัตนกิจ - ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

(2553) 

- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

, ประเทศไทย (2550) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

, ประเทศไทย (2546) 

6 4.5 

9 ผศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ - Ph.D. (Urban and Environmental 
Engineering), Kyoto University, Japan 
(2010) 
- M.Eng. (Environmental Engineering 
and Management), Asian Institute of 
Technology, Thailand (2007) 
- วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2548) 

8 6 

10 ดร.เก็จวลี โฆษิตคณาวุฒิ Ph.D. (Environmental Engineering), 
The University of Texus at 
Arlington, U.S.A. (2012)  
- M.Eng. (Environmental Engineering), 
The University of Texas at Arlington, 
U.S.A. (2007) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
(2548) 

5 7 

11 ดร.สุรพงษ์ รัตนกุล - Ph.D. (Urban Environmental 
Engineering) The University of 
Tokyo, Japan (2015) 

5 3 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันท่ี

ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด 
หลักสูตรน้ี 

-  M.Eng. (Environmental Engineering 

and Management) ,  Asian Institute of 

Technology, Thailand (2012) 

- วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2553) 

12 ดร.ไตรรัตน์  เมืองทองอ่อน - Ph.D. (Energy Science and 
Technology) Kyoto University, 
Japan (2017) 
- วศ .ม .  ( เทค โนโลยี และการ จัด การ

สิ่ ง แ วดล้ อม  ( ห ลั กสู ต รนานาช าติ ) ) , 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี, ประเทศไทย (2554) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร,ี ประเทศไทย (2552) 

0 4.5 

13 ผศ. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 

 

- ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2554) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2545) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 
(2540) 

0 9 

14 รศ. ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ - Ph.D. (Energy Science), Kyoto 
University, Japan (2009)  
- M.Sc. (Polymer Science), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย  
(2549)  

0 0.5 
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ท่ี ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันท่ี

ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิด 
หลักสูตรน้ี 

- วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย 
(2547)  
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันท่ี

ส าเร็จการศึกษา,ประเทศท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี 
(จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์/ปี

การศึกษา) 

ปัจจุบัน 
เม่ือเปิด 

หลักสูตรน้ี 

1 ดร.กฤษณะ กอบวิทยา - Ph.D. (Chemical Engineering) Saga 
University, Japan (2018) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 

(2557) 

- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
ประเทศไทย (2555) 

0 2 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
ไม่มี 
 
5. ขอก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยยอ  
นักศึกษาท างานวิจัยในหัวข้อที่สนใจผ่านงานวิทยานิพนธ์ โดยต้องสามารถประยุกต์ทฤษฎีที่เรียน ในการ
อธิบาย อภิปรายกับผลการศึกษาที่ได้ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
5.2 ผลลัพธ์การเรียนรูของการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
นักศึกษาสามารถวางแผนการด าเนินงานวิจัย เพื่อให้กระบวนการท าโครงงานและการวิจัยไปในทิศทางที่
ถูกต้อง ข้อมูลต้องมีทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  และสามารถเขียนรายงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ 
5.3 ชวงเวลา  
 แบบ 1.1 และแบบ 2.1 เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1   
 แบบ 2.2 เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 
5.4 จ านวนหนวยกิต  
 แบบ 1.1  และ แบบ 2.1 48  หน่วยกิต 
 แบบ 2.2    72  หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 
เริ่มตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษา นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิจัยที่สนใจพร้อมรายละเอียดโดยย่อมาพร้อมใบสมัคร 
นอกจากนี้นักศึกษาต้องเตรียมการสอบวัดคุณสมบัติให้ผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะสามารถนับ
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ 
5.6 กระบวนการประเมินผล  
 - ประเมินผลความก้าวหน้าและทักษะในการแก้ไขปัญหาระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 - ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบเป็นไปตามข้อก าหนด 
 - การตีพิมพ์ผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ ในวารสารทางวิชาการหรือน าเสนอในการประชุมวิชาการ ให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2562 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ความเป็นผู้น า รับผิดชอบ และมีวินัย   -  กระตุ้นและส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษารวมถึงการบริหารจัดการในห้องปฏิบัติการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
-  ส่งเสริมในการเข้าประชุม สัมมนา ทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ถ่ายทอดความรู้และสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่าง
ดี 

- มีการมอบหมายให้นักศึกษาไปสืบค้นข้อมูลรวบรวม
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในช้ันเรียน และ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้
ที่สนใจภายนอก 

 
2.  การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละดา้น  

ผลลัพธ์การเรียนรู ้
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

PLO 1: สามารถด าเนิน

งานวิจัยภายใต้โจทย์วิจัยที่

เกี่ยวข้องกบัการบ าบัดทาง

สิ่งแวดล้อม การควบคุม

มลพิษและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมได ้

Sub PLO 1A สามารถ

เช่ือมโยงศาสตร์ทางด้านน้ า 

อากาศ ขยะ ดิน หรือการ

จัดการทางด้านวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมได ้

Sub PLO 1B สามารถตั้ง

โจทย์วิจัยจากปัญหาที่

- การท าวิจัยด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
- งานที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
- การศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง 
- การพบปะและพูดคุยกับอาจารย์ที่
ปรึกษา 
- การฝึกปฏิบัติสืบค้นข้อมูล รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 

- การเขียนเล่มวิทยานิพนธ์  
- การบรรยายผลการศึกษา 
- ผลของการสบืค้นหรือการ
ท างานที่ได้รบัมอบหมาย  
-  การประเมินของอาจารย์ที่
ปรึกษาและกรรมการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

เกี่ยวข้องกบัการควบคุม

มลพิษและการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

Sub PLO 1C สามารถ

ค้นคว้าเทคโนโลยีหรือองค์

ความรู้ที่มีอยู่แล้วเพื่อ

ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพภายใต้สภาวะ

การท างานจรงิ  

Sub PLO 1D สามารถ

เลือกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศจัดการข้อมูล 

เพื่อสนบัสนุนงานทางด้าน

สิ่งแวดล้อม 

PLO 2: สามารถสื่อสารองค์

ความรู้ด้านวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมในระดบั

นานาชาติได ้ 

Sub PLO 2A สามารถ

น าเสนอผลงานทางด้าน

วิศวกรรมสิง่แวดล้อมใน

ระดับนานาชาติได้  

Sub PLO 2B สามารถเรียบ

เรียงข้อมูลและเขียน

บทความทางวิชาการ

ทางด้านวิศวกรรม

- การน าเสนอผลงานวิจัย 
-  การ เ ขียนบทความทาง วิชาการ 
(ภาษาอังกฤษ) 
 

- การน าเสนอผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระ
กับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

สิ่งแวดล้อมส าหรบัเผยแพร่

ในระดับนานาชาติได้ 

PLO 3: สามารถเป็น

แบบอย่างของการมี

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ  

Sub PLO 3A สามารถ

วิเคราะหผ์ลกระทบของการ

ขาดความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

และผู้อื่น 

Sub PLO 3B สามารถ
เขียนบทความทางวิชาการ
ส าหรับเผยแพร่ในระดบั
นานาชาติได้โดยไม่ผิดต่อ
หลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 

- การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การเรียนวิชาสัมมนา รวมถึงการพูดคุย
กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
- การจัดอบรมเกี่ยวกับการโจรกรรม
ทางวรรณกรรม (Plagiarism) 
- การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้นักศึกษา
ช่วยกันวิเคราะห์ผลกระทบของการ
ขาดความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  
- การเขียนบทความทางวิชาการที่ไม่
ผิดต่อหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 

- ก า ร แส ดงความ คิด เ ห็ น ใ น
ห้อง เรียน หรือการพูดคุยกั บ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
- การตรวจสอบการคัดลอกผลงาน
การเขียนรายงานหรือบทความ
ทางวิชาการ โดยใช้โปรแกรม
ออนไลน์ เช่น โปรแกรม Turnitin 

 

PLO 4: สามารถพิจารณา
ความสัมพันธ์ทางด้าน
วิชาการกับวิชาชีพและเป็น
ผู้น าในการท างานเพือ่ให้
บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

Sub PLO 4A สามารถ

พิจารณาความสมัพันธ์

ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

ที่เกี่ยวข้องกบัศาสตร์และ

เทคโนโลยีการบ าบัดควบคุม

- การอภิปรายในห้องเรียน 
- การท างานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 
- การท างานร่วมกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทในกลุ่มวิจัยของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
         

- การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในห้องเรียน/นอกห้อง 
เรียน 
- การท างานกลุม่ได้บรรลุ
เป้าหมาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้
(PLO/SubPLO) 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรยีนรู ้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้

มลพิษและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

Sub PLO 4B สามารถเป็น

ผู้น าในการท างานเพือ่ให้

บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความสัมพันธผ์ลลัพธ์การเรยีนรู้จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
3.1 ตารางแสดงความสัมพันธร์ะหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (PLO Curriculum Mapping)  
(แบบชั้นปีในระดับปรญิญาตรี หรือ แบบแผนการศึกษา ในระดับบณัฑิตศึกษา) 

รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 3A 3B 4A 4B 
หมวดวิชาบังคับ           
ENV 791 สัมมนา 1           
ENV 792 สัมมนา 2           
หมวดวิชาเลือก           
ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิง่แวดล้อม           
ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกริิยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบ
ปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

 
        

ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม           
ENV 614 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม           
ENV 615 มลพิษอบุัติใหม่และเทคโนโลยีการบ าบัด           
ENV 616 ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิง่แวดล้อม           
ENV 617 สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม           
ENV 631 การออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับวิชาชีพ
วิศวกรรมสิง่แวดล้อม  

  
       

ENV 632 การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์           
ENV 641 เคมีน้ าส าหรบัวิศวกรรมสิง่แวดล้อม           
ENV 642 เคมีอินทรีย์ส าหรบัวิศวกรรมสิง่แวดล้อม           
ENV 643 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าและน้ าเสียข้ันสงู           
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รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 3A 3B 4A 4B 
ENV 644 แบบจ าลองคุณภาพน้ าผิวดิน           
ENV 645 การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ           
ENV 646 การจัดการคุณภาพน้ า           
ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน           
ENV 648 แบบจ าลองคุณภาพน้ าใต้ดิน           
ENV 649 การบ าบัดแบบไร้อากาศส าหรบัน้ าเสียอุตสาหกรรม           
ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันข้ันสูง           
ENV 651 กระบวนการปรับปรงุคุณภาพน้ าข้ันสูง           
ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย           
ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ            
ENV 673 กระบวนการบ าบัดโดยใช้ความร้อน           
ENV 674 การฟื้นฟสูภาพโดยวิธีทางชีวภาพ           
ENV 675 เทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม ่           
ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา           
ENV 682 การควบคุมมลพิษทางอากาศข้ันสูง           
ENV 683 แบบจ าลองคุณภาพอากาศ           
ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ           
ENV 692 หัวข้อข้ันสูง 1           
ENV 693 หัวข้อข้ันสูง 2           
ENV 695 การศึกษาพิเศษ 1           
ENV 696 การศึกษาพิเศษ 2           
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รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 1C 1D 2A 2B 3A 3B 4A 4B 
วิทยานิพนธ ์           
ENV 796 วิทยานิพนธ์ (36 หน่วยกิต)           
ENV 797 วิทยานิพนธ์ (48 หน่วยกิต)           
หมวดวิชาเสริมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           
ENV 511 เคมีสิง่แวดล้อมพื้นฐาน           
ENV 512 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน           
ENV 513 ชลศาสตรส์ าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           
ENV 514 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม           
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3.2 ตารางแสดงความสัมพันธร์ะหว่างผลลัพธ์การเรียนรูข้องหลักสูตร (PLO) กับ KMUTT Student QF และผลการเรียนรู้ 5 ดา้นของ TQF 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF หรือ มคอ. 1 

KMUTT’s 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

PLO 1: 

สามารถด าเนิน
งานวิจัยภายใต้
โจทย์วิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัการ
บ าบัดทาง
สิ่งแวดล้อม การ
ควบคุมมลพิษและ
การรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมได ้

                                

Sub 
PLO 1A 

สามารถเช่ือมโยง
ศาสตร์ทางด้านน้ า 
อากาศ ขยะ ดิน 
หรือการจัดการ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF หรือ มคอ. 1 

KMUTT’s 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    
Re
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y 
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n 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมได ้

Sub 
PLO 1B 

สามารถตั้งโจทย์
วิจัยจากปญัหาที่
เกี่ยวข้องกบัการ
ควบคุมมลพิษและ
การอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง 

                                

Sub 
PLO 1C 

สามารถค้นคว้า
เทคโนโลยีหรือองค์
ความรู้ที่มีอยู่แล้ว
เพื่อประยุกต์ใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF หรือ มคอ. 1 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    
Re

sp
on

sib
ilit

y 

Ad
ap

ta
bi

lit
y 

Hu
m

an
iza

tio
n 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

สภาวะการท างาน
จริง 

Sub 
PLO 1D 

สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศจัดการ
ข้อมูล เพื่อ
สนับสนุนงาน
ทางด้านสิง่แวดล้อม 

                                

PLO 2: 

สามารถสื่อสารองค์

ความรู้ด้าน

วิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมในระดบั

นานาชาติได ้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF หรือ มคอ. 1 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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Sub 
PLO 2A 

สามารถน าเสนอ
ผลงานทางด้าน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมในระดบั
นานาชาติได้ 

                                

Sub 
PLO 2B 

สามารถเรียบเรียง
ข้อมูลและเขียน
บทความทาง
วิชาการทางด้าน
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมส าหรบั
เผยแพร่ในระดบั
นานาชาติได้ 

                                

PLO 3: 
สามารถเป็น
แบบอย่างของการมี                                 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF หรือ มคอ. 1 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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จริยธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

Sub 
PLO 3A 

สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบของการ
ขาดความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผูอ้ื่น 

                                

Sub 
PLO 3B 

สามารถเขียน
บทความทาง
วิชาการส าหรับ
เผยแพร่ในระดบั
นานาชาติได้โดยไม่
ผิดต่อหลักจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF หรือ มคอ. 1 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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PLO 4: 

สามารถพจิารณา
ความสัมพันธ์
ทางด้านวิชาการกับ
วิชาชีพและเป็นผู้น า
ในการท างานเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายที่ตัง้
ไว้ 

                                

Sub 
PLO 4A 

สามารถพจิารณา
ความสัมพันธ์
ทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกบัศาสตร์
และเทคโนโลยกีาร
บ าบัดควบคุมมลพิษ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

KMUTT Student QF ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF หรือ มคอ. 1 
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1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปญัญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

Sub 
PLO 4B 

สามารถเป็นผู้น าใน
การท างานเพื่อให้
บรรลเุป้าหมายที่ตัง้
ไว้ 

                                

 
หมายเหตุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ TQF ทั้ง 5 ด้าน แต่ละข้อย่อยของแต่ละด้านควรปรับให้สอดคล้องกับมคอ.1 และ/หรือระดับของหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามคุณวุฒิปริญญาเอก 

คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 สามารถจัดการปัญหาคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพได้ แม้ว่าจะไม่

มีข้อมูลเพียงพอก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม หลักฐาน หลักการที่มีเหตุผล

และค่านิยมอันดีงาม 

1.2 สามารถแสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยค านึงถึงความรู้สึกของ

ผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 

1.3 คิดริเริ่มในการชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 

1.4 สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง

และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

1.5 สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฎิบัติตามหลักคุณธรรม 

จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

ความรู้ 

2.1 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2.2 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซ้ึงในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้ง

ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน 

2.3 ติดตามและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชารวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น 

2.4 สามารถใช้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด 

2.5 มีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวข้องซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษา

ค้นคว้า 

 

ทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็น

และปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ 

3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย

บูรณาการแนวคิดต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 

3.3 สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และรับผิดชอบ 

4.1 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 

4.2 สามารถวางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง 

4.3 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4 สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 

4.5 สามารถแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรืออาชีพและสังคมที่ซับซ้อน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหา

ที่ส าคัญและซับซ้อน 

5.2 สามารถสรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆโดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งในวงการ

วิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 

5.4 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ

และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ
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กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สป.อว. (TQF)  กับกรอบคณุลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ 
มจธ. (KMUTT-Student QF) 

  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สป.อว.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคข์อง มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความเป็นพลเมือง มจธ. (KMUTT’s citizenship) 
ใช้ Core Value ของมหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพและมีคุณธรรม
จริยธรรม (Professional and Integrity) รวมถึงการยึด
มั่นตามหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณองค์กร (Code of 
Conduct)    
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
มองการด ารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่
ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มองภาพ
เป็นองค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็มก าลัง อุทิศ
ก าลังกาย ก าลังใจในอันที่จะส่งเสริมความผาสุกสังคม 
การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 
มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของ
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการ
ให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ 

2 ความรู้ 
  
 

ความรู้ (Knowledge) 
มีฐานความรู้ทางวิชาการที่ลึกซึ้งในสาขาวิชาที่ศึกษาเป็น
อย่างดี และมีความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆที่เกิดข้ึน และสามารถน าความรู้มาใช้ในการประกอบ
วิชาชีพได้อย่างเช่ียวชาญ และในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้องดีงาม 

3 ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิด (Thinking Skill) 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จัก
ประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่
แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลาย 
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
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  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สป.อว.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคข์อง มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดข้ึนได้ในทุกที่ทุก
เวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบและ
ระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มา
จากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) 
มีความสามารถในการน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความ
ช านาญในการใช้ เครื่ องมือ  อุปกรณ์ทาง วิชาชีพ มี
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน มี
ความสามารถช่วยช้ีแนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้
อุปกรณ์ต่างๆได้ 
ทักษะการจัดการ (Management Skills) 
สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและอยู่บน
พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วน
ตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา 
ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกีย่วข้องได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่
ดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และ
แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)  
มองการด ารงอยู่ของสังคมเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงอยู่
ของตนเอง ไม่แยกตนเองออกจากสภาพแวดล้อม มองภาพ
เป็นองค์รวม เกื้อหนุนสังคม ชุมชน อย่างเต็มก าลัง อุทิศ
ก าลังกาย ก าลังใจในอันที่จะส่งเสริมความผาสุกสังคม 
การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ (Humanization) 
มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น เห็น
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ใส่ใจดูแล สิ่งแวดล้อม และของ
สาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี รู้จักการ
ให้ การแบ่งปัน และการเสียสละ 
ภาวะผู้น า (Leadership) 
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  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สป.อว.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคข์อง มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

มีความเช่ือมั่นและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความ
เข้าใจพื้นฐานและความต้องการของทีม สามารถสร้าง
บรรยากาศการท างานเป็นทีม สร้างแรงบันดาลใจ และ
กระตุ้นให้ เกิดการสร้ างสรร ค์สิ่ งใหม่ๆ  รู้ เท่ าทันต่อ
สถานการณ์ โอกาส และความท้าทาย และสามารถ
แสวงหา/สร้างสรรค์วิธีการในการบรรลุเป้าหมายที่
หลากหลาย  มีความสามารถในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง 
สามารถสื่อสาร และประสานงานให้เกิดความร่วมมือใน
การคิดและลงมือท าของทีม รวมทั้งเป็นแบบอย่างการ
ปฏิบัติที่ดี 
ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 
มีความคิดที่ยืดหยุ่นสามารถปรับตัวทั้งทางด้านความคิด 
ทัศนคติ พฤติกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ 
เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและพร้อมที่จะ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในด้านต่างๆให้ดี
ข้ึน 

5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ทักษะการคิด (Thinking Skill) 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีระบบความคิดที่มีเหตุผล รู้จัก
ประมวลสารสนเทศ ระดมความคิดรอบด้านจากมุมมองที่
แตกต่าง สามารถเลือกใช้แบบแผนความคิดที่หลากหลาย 
น ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุมีผล 
ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) 
รู้จักแสวงหาความรู้ มองการเรียนรู้ว่าเกิดข้ึนได้ในทุกที่ทุก
เวลา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถ
เรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ มีระบบและ
ระเบียบวิธีคิดที่ดี สามารถแยกแยะ กลั่นกรองข้อมูลที่ได้มา
จากการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ทักษะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (Professional Skill) 
มีความสามารถในการน าความรู้มาสู่การปฏิบัติ มีความ
ช านาญในการใช้ เครื่ องมือ  อุปกรณ์ทาง วิชาชีพ มี
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  กรอบคุณลักษณะบัณฑิตของ สป.อว.  
(TQF) 

กรอบคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคข์อง มจธ. 
(KMUTT-Student QF) 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน มี
ความสามารถช่วยช้ีแนะฝึกฝนผู้อื่นให้สามารถปฏิบัติงานใช้
อุปกรณ์ต่างๆได้ 
ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill) 
มีทักษะในการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ดีทั้งด้าน
การฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการถ่ายทอด การ
น าเสนอมีวิจารณญาณที่ดีในการรับฟัง 
ทักษะการจัดการ (Management Skills) 
สามารถตั้งเป้าหมาย วางแผน และด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรและอยู่บน
พื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่วน
ตน ทีมงาน องค์กร และสังคม สามารถคาดการณ์ถึงปัญหา 
ผลกระทบ ตลอดจนปัจจัยที่เกีย่วข้องได้ รวมทั้งมีทัศนคติที่
ดีและมีความสามารถในการเตรียมพร้อม ป้องกัน และ
แก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาเชิงรุก 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุีว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 (1) มีการแต่งตัง้กรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
 (2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ  
 (3) มีการสอบวัดคุณสมบัติของนกัศึกษา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 (1) ภาวะการได้งานท า และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผูส้ าเร็จการศึกษา   
 (2) การสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้ส าเรจ็การศึกษาและเข้าท างานใน
 สถานประกอบการนั้น ๆ  
 (3) การประเมินจากผูส้ าเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
 สาขาวิชาที่เรียน รวมทัง้เปิดโอกาสใหเ้สนอข้อคิดเห็นในการปรับปรงุหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก จ.) 
 ข้อ 32 การสอบวิทยานิพนธ์ 

32.1 นักศึกษามีสิทธ์ิขอสอบวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์เห็นชอบให้นักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธ์ โดยเสนอรายช่ือคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมก าหนดวันสอบไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 

32.2 นักศึกษาจะต้องส่งร่างวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาล่ วงหน้าอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบวิทยานิพนธ์ มิฉะนั้น คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจจะเลื่อนวันสอบออกไป
โดยให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างวิทยานิพนธ์ไม่ต่ ากว่าสองสัปดาห์แต่ไม่เกินหนึ่งเดือน 

32.3 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบ กรณีที่ผลสอบเป็นที่พอใจให้ผล
การศึกษาผ่าน (S) และกรณีที่ผลสอบไม่เป็นที่พอใจ ให้ท าการสอบแก้ตัวภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ก าหนด 
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32.4 นักศึกษาที่สอบผ่านวิทยานิพนธ์แล้ว ให้ด าเนินการแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และจัดส่งไปยังคณะภายใน 30 วันนับถัดจากวันสอบวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่มีการแก้ไขวิทยานิพนธ์
ซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหลักแต่ต้องใช้เวลามาก คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์อาจก าหนดให้ส่งวิทยานิพนธ์เกิน 
30 วันได้ แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน มิฉะนั้น ผลสอบวิทยานิพนธ์จะปรับเป็น U จากนั้นให้คณะตรวจสอบรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ซึ่งมีรูปแบบตามคู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน พร้อม
วิทยานิพนธ์ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

32.5 นักศึกษาระดับปริญญาโท ควรใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญา
เอก ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนวิทยานิพนธ์  

32.6 การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่งผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมรับฟังได้ 
ยกเว้นหัวข้อวิจัยที่ท าร่วมกับองค์กรที่ประสงค์จะปกปิดให้ขออนุญาตคณบดีหรือผู้อ านวยการเป็นกรณีไป 

32.7 ลิขสิทธ์ิในวิทยานิพนธ์เป็นของมหาวิทยาลัย ยกเว้นมีข้อตกลงอื่นกับเจ้าของทุนวิจัย 
 ข้อ 33 การท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ให้คณะกรรมการประจ าคณะก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท แผน ข ที่ไม่ขัดกับระเบียบนี้ ทั้งนี้ 

33.1 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ตามข้อ 34.3.3 (ก) ให้เป็นไปตามข้อ 10.3.6 
33.2 คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระตามข้อ 34.3.3 (ข) ให้เป็นไปตามข้อ 10.3.5 
33.3 การสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้เป็นการสอบอย่างเปิดเผย ซึ่งผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วม

รับฟังได้ ยกเว้น หัวข้อวิจัยที่ท าร่วมกับองค์กรที่ประสงค์จะปกปิดการศึกษาค้นคว้าอิสระ ให้ขออนุญาตคณบดี
หรือผู้อ านวยการเป็นกรณีไป 
 ข้อ 34 นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ดังนี ้

34.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตรและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

34.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตรและมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25 

34.4 นักศึกษาระดับปริญญาเอก 
34.4.1 ต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายในเรื่องวิทยานิพนธ์ 
34.4.2 ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละหลักสูตรหรือตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
34.4.3 แผนการศึกษาแบบ 1 

(ก) ต้องได้รับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ครบตามโครงสร้างหลักสูตร  
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(ข) เสนอวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงการค้นพบวิทยาการใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือ การ
วิจารณ์ด้วยความคิดใหม่ 

(ค) มีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่มาจากผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูล
มาตรฐานที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referees) จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ช้ิน 

34.4.4 แผนการศึกษาแบบ 2 
(ก) ต้องได้หน่วยกิตครบและสอบผ่านรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.25  
(ค) เสนอวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงการค้นพบวิทยาการใหม่ ความคิดริเริ่ม หรือ การ

วิจารณ์ด้วยความคิดใหม่ 
(ง) ต้องเผยแพร่ผลงานวิชาการแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) มีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่มาจากผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ซึ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referees) จ านวนไม่ต่ ากว่า 2 ช้ิน 
หรือ 

(2) ต้องมีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ที่มาจากผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ ซึ่งสืบค้นได้ในฐานข้อมูลมาตรฐานที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referees) จ านวนไม่ต่ ากว่า 1 ช้ิน และ 

(2.1) บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ลงพิมพ์ในวารสาร
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referees) ไม่ต่ ากว่า 2 ช้ิน หรือ 

(2.2) บทความวิจัยที่เสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี
เอกสารฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ตีพิมพ์ในรายงานรวมเล่มการสัมมนา (Proceedings) ไม่ต่ ากว่า 2 ช้ิน ที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน หรือ 

(2.3) บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ลงพิมพ์ในวารสาร
ระดับภูมิภาคหรือระดับชาติที่มีผู้พิจารณาผลงาน (Referees) ไม่ต่ ากว่า 1 ช้ินและบทความวิจัยที่เสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีเอกสารฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ตีพิมพ์ในรายงานรวมเล่มการสัมมนา 
(Proceedings) ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานไม่ต่ ากว่า 1 ช้ิน  
ข้อ 35 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรก าหนด โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะอย่างครบถ้วน 
ข้อ 36 ในการพิจารณาให้นักศึกษาได้รับปริญญา นอกจากคณะกรรมการประจ าคณะจะพิจารณาจากผล
การศึกษาของนักศึกษาแล้วให้น าพฤติการณ์ของนักศึกษาในด้านความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม อัน
เป็นเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่
จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา มาเป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณาด้วย 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
(1) มีการปฐมนเิทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ใหม้ีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ และหลักสูตรที่เปิด
สอน รวมทัง้อบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพฒันาการสอนของ
อาจารย ์
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิม่พูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ในสาขาทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัย การสนบัสนุนด้านการอบรม การดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์ 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลตามเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการต าแหน่งอาจารย์ภายใต้ KMUTT PSF (KMUTT - 
Professional Standards Framework – Learning and Teaching ) โดยกรอบมาตรฐานดังกล่าวเป็น
แนวทางสนับสนุนการพัฒนาการสอนของอาจารย์ทุกระดับ โดยเกณฑ์ที่ใช้บอกระดับความสามารถของ
อาจารย์ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) Knowledge (2) Areas of activity และ (3) Values 
โดย Knowledge คือ ผู้สอนเข้าใจวิธีการคิด การเรียนรู้ของผู้เรียน มีความรู้ด้านเทคนิคการสอน 
เครื่องมือที่ใช้ การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพ ในส่วน Areas of activity คือ การสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้เรียน กระตุ้นการเรียนรู้ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ และส่วนสุดท้าย 
Values คือ การแสดงความเข้าใจ ความเอาใจใส่ต่อผู้เรียน การในค าปรึกษา การประเมินการเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้แบ่งระดับผู้สอนออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ (1) 
Beginner (2) Competent (3) Proficient และ (4) Mastery ซึ่งระดับที่ภาควิชาฯ คาดหวัง คือ ระดับ 
Competent ข้ึนไป 
2.1.2 ภาควิชาจะพัฒนาทักษะให้กับคณาจารย์ในหลักสตูรใหม้ีแนวคิด การเรียนการสอน ตลอดไปถึงการ
ออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-based Education) 
2.1.3 การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
2.1.4 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกีย่วข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม  
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
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2.2.3 ส่งเสรมิอาจารย์ให้มกีารเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ โดยการดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการ

ประชุมครั้งที่ 187 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้ความเห็นชอบหลักการระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาของ มจธ. ที่ใช้ระบบประกันคุณภาพตามแนวทาง ASEAN University Network - Quality 

Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย  

การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

- องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน – เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้องถูก

ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

- องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒนา – ใช้แนวทางของ ASEAN University Network 

Quality Assurance (AUN-QA)  

ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร โดยระบบ CUPT QA ได้ก าหนดรอบการ

ประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้ 

- ทุกหลักสูตรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี 

- ทุกหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินเพื่อการพัฒนาตามเกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์

มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ป ี

 
1.  การก ากบัมาตรฐาน 
หลักสูตรได้มีการตรวจสอบและด าเนินการประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีก าหนด โดยได้ประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
(1) องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ซึ่งหลักสูตรได้ด าเนินการตามองค์ประกอบที่ 1 ตามส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นประจ าทุกปี 
(2) องค์ประกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒนา ได้ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality Assurance 
(AUN-QA) โดยหลักสูตรได้จัดท ารายงานการประเมินผลตนเอง Self-Assessment Report (SAR) ตามเกณฑ์
ในการประเมินคุณภาพ AUN-QA ทั้ง 11 เกณฑ์ อันประกอบด้วย (1) Expected learning outcome (2) 
Programme specification ( 3 )  Programme structure and content ( 4 )  Teaching and learning 
Approach ( 5 )  Student assessment ( 6 )  Academic staff quality ( 7 )  Support staff quality ( 8 ) 
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Student quality and support (9)  Facilities and infrastructure (10)  Quality Enhancement และ 
(11) Output (หมายเหตุ: เกณฑ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามแนวทางของ AUN-QA)  

  
2.  บัณฑิต 
จากผลส ารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบุคลากรที่มีความสามารถดังนี้ 
2.1  วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรอบรู้ทางเทคโนโลยีข้ันสูงและความรู้ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ

สามารถบริหารงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้   
2.2  นักวิจัยด้านเทคโนโลยีควบคุมมลพิษซึ่งมีความช านาญการและสามารถท าการศึกษาทดลองข้ันสูงเพื่อ

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
นอกจากนั้นยังมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี และน าข้อมูลที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. นักศึกษา 
3.1 การให้ค าปรกึษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา  
 มีการแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการให้แก่นกัศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปญัหาในการเรียนสามารถ

ปรึกษากบัอาจารย์ทีป่รกึษาได้และอาจารย์ทุกคนต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรกึษา (Office Hours) หรอืนัด
หมายตามต้องการเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได ้ 

3.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา  
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

(ภาคผนวก จ.) 
 
4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ และเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร   ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร  และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
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 ส าหรับอาจารย์พิเศษไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง  หรือมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอกเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรอันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
ประธานหลักสูตร  หรือหัวหน้าภาค  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับ
ดูแลและคอยให้ค าแนะน า   ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์
ผู้สอน   ติดตามและรวบรวมข้อมูล   ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 
- พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ

ก้าวทันหรอืเป็นผู้น าในการสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ๆ ในงานวิจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม 

-  พัฒนาหลักสูตรใหส้อดคล้องกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

- มีหลักสูตรทีส่อดคล้องกบั

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้

มีแนวทางการเรียนที่สร้างทัง้

ความรู้ความสามารถในวิชาการ

วิชาชีพที่ทันสมัย 

-  ปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ

พิจารณาปรบัปรงุหลกัสตูรทกุๆ  5 ป ี

- ประเมินผลโดย

คณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ทุกๆ  5 ป ี

- ตรวจสอบและปรับปรงุหลักสูตร

ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

-  จัดการเรยีนการสอนให้มทีัง้ภาคทฤษฎี

และปฏิบัตโิดยเนน้การเรียนรูท้ี่มผีูเ้รยีน

เปน็ศูนย์กลางหรอืผู้เรียนเปน็แกนเพือ่ 

ให้นกัศึกษามีทกัษะรูจ้กัคิดวิเคราะห์ 

และแกป้ญัหาได้ด้วยตนเอง 

- จ านวนวิชาที่มีการจัดการ

เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็น

แกน 

- มีการประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

 

-  ประเมินความพงึพอใจของหลกัสูตรและ

การเรยีนการสอนโดยบัณฑิตทีส่ าเรจ็

การศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตทกุป ี

- ประเมินผลโดยบัณฑิต

ผู้ส าเรจ็การศึกษาและผู้ใช้

บัณฑิตทุกป ี

-  ก ำหนดใหอ้ำจำรยท่ี์สอนมีคณุวฒุิไมต่  ่ำ

กวำ่ปริญญำเอกหรือมตี  ำแหน่งทำง

- จ านวนรายช่ืออาจารย์

พร้อมประวัติ
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เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 

 

 

 

 

วิชำกำรไมต่  ่ำกวำ่ผูช้่วยศำสตรำจำรย์

หรือเป็นผูม้ปีระสบกำรณม์ีควำม

เช่ียวชำญเฉพำะดำ้นและมีจ ำนวน

คณำจำรยป์ระจ ำไมน่อ้ยกวำ่เกณฑ์

มำตรฐำน 

ประสบการณ์ผลงานทาง

วิชาการการพฒันาและ

ฝึกอบรม 

- สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเปน็ผู้น าในทาง

วิชาการและ/หรอืเป็นผูเ้ช่ียวชาญทาง

วิชาชีพวิศวกรหรือในสาขาทีเ่กีย่วข้อง 

-  ผลการประเมินการเรียน

การสอนของอาจารย ์

- ส่งเสรมิใหอ้าจารยป์ระจ าหลักสูตรไปดงูาน

หลักสูตรหรือวิชาการทีเ่กี่ยวข้องทัง้ในและ

ต่างประเทศ 

- จ านวนความร่วมมือ

ทางด้านกับต่างประเทศ 

- มีการประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง (ต่อ) 

-  จัดให้มผีูส้นบัสนุนการเรยีนรู้และ/หรือ

ผู้ช่วยสอนเพือ่กระตุ้นให้นกัศึกษาเกิด

ความใฝรู่้ตลอดเวลา 

- จ านวนบุคลากร

ผู้สนบัสนุนการเรียนรู้และ

บันทึกกจิกรรมในการ

สนับสนุนการเรียนรู ้

 - จัดท าฐานข้อมลูของนกัศกึษาอาจารย์ 

อุปกรณ์เครือ่งมอืวิจัยงบประมาณความ

ร่วมมือกับหนว่ยงานอื่นทั้งในและ

ต่างประเทศและผลงานทางวิชาการทกุปี

การศึกษาเพือ่เปน็ข้อมลูในการพฒันา

หลักสูตร 

- จ านวนฐานข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกบัการเรียนการ

สอนและความทันสมัย

ของฐานข้อมูล 

 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
6.1 การบรหิารงบประมาณ 
 ภาควิชาฯได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อ

การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์วิจัยเพื่อใช้ในการท า
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โครงงานและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอนในช้ันเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเ่ดิม  
 ภาควิชาฯมีความพร้อมด้านหนังสือ  ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มี

หนังสือด้านบริหารจัดการและด้านอื่นๆ   รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น   ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ  
ต าราเฉพาะทาง   นอกจากนี้ภาควิชาฯยังมีอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 

ล าดับท่ี ชื่ออุปกรณ ์ จ านวน 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 2 เครื่อง 
2 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 4 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์ส าเนา 2 เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร์ แอลซีดี 4 เครื่อง 
5 เครื่องฉายแผ่นทึบ 1 เครื่อง 
6 เครื่องฉายข้ามศีรษะ 4 เครื่อง 
7 เครื่องวัดโลหะหนักในสารละลาย Atomic Absorption 

Spectrophotometer 
1 ชุด 

8 UV-Visible Spectrophotometer 2 ชุด 
9 Gas Chromatography 3 ชุด 
10 เครื่องวิเคราะห์ Total Organic Carbon  2ชุด 
11 เครื่องย่อยไมโครเวฟ Microwave Digestor 1 ชุด 
12 Refrigerated Centrifuge 1 ชุด 
13 เตาเผาอุณหภูมิสูง 1 เตา 
14 ตู้อบความร้อน 1 ตู้ 
15 เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ Shaker Incubator 1  ตู้ 
16 BOD Incubator 2 ตู้ 
17 เครื่องเขย่าใช้น้ าควบคุมอุณหภูมิ Shaker Water Bath 1 ชุด 
18 Hydrolyzing Unit 1 ชุด 
19 Extraction Unit 1 ชุด 
20 ชุดวัดไนโตรเจน Kjeldahl Digestion Unit 1 ชุด 
21 อุปกรณ์ไตเตรตอัตโนมัติ Automatic Titrator 1 ชุด 
22 เครื่องปั่นแยกตะกอน 1 ชุด 
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ล าดับท่ี ชื่ออุปกรณ ์ จ านวน 
23 ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง Portable Sample 1 ชุด 
24 เครื่องฆ่าเช้ือ Autoclave 1 ชุด 
25 ชุดท าน้ าบริสุทธ์ิ (Ultrapure) 1 ชุด 
26 กล้องจุลทรรศน์ 5 ชุด 
27 อุปกรณ์แสดงภาพบนจอโทรทัศน์(กล้องจุลทรรศน์) 1 ชุด 
28 เครื่องวัดความขุ่น 1 ชุด 
29 ชุดวิเคราะห์ Jar Test 1 ชุด 
30 เครื่องวัดค่าความร้อน Bomb Calorimeter 1 ชุด 
31 เครื่องวัดความช้ืน 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 
37 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรม (Quantitative 

polymerase chain reaction machine) 
1 เครื่อง 

38 เครื่องเพิ่มปรมิาณสารพันธุกรรม (Polymerase chain 
reaction machine) 

1 เครื่อง 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 

 ประสานงานกับส านักหอสมุด  ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น  อาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ีอหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆที่จ าเป็น   นอกจากนี้อาจารย์
พิเศษที่ เชิญสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ   ส าหรับให้
ส านักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  ภาควิชาฯ มีการติดตามการใช้ทรัพยากรต่างๆในภาควิชา ผ่าน
การท าบัญชีการจัดซื้อวัสดุการด าเนินงานในห้องปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ 
ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้
สื่อของอาจารย์รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนนิการ การประเมินผล 

1. จัดหาห้องเรียนหอ้ง 

ปฏิบัติการระบบเครือข่าย

อุปกรณ์การเรียนการสอน

ทรัพยากรสือ่และช่องทางการ

เรียนรู้ที่เพียบพร้อมเพื่อ

สนับสนุนการศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีหอ้งเรียนทีม่ีระบบ

มัลติมเีดียเพือ่ใช้ประกอบการ

เรียนการสอนที่ทันสมัยสามารถ

ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.รวบรวมข้อมูลจ านวนห้องเรียน

เครื่องมืออปุกรณ์สื่อการเรียนการ

สอน เพื่อพิจารณาให้เพียงพอต่อ

สัดส่วนของนกัศึกษา 

 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทีม่ี

เครื่องมือทันสมัยและเครื่องมือ

วิชาชีพในระดับสากลเพื่อให้

นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติและ

สร้างความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2.จัดท าสถิติการใช้งานครุภัณฑ์ใน

ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

 3. ก าหนดแผนการดูแลซอ่มบ ารุง

อุปกรณ์การเรียนการสอน

เพื่อใหม้ีจ านวนเพียงพอ และ

ยืดอายุการใช้งาน 

3.การมีอปุกรณ์การเรียนการสอน ที่

อยู่ในสภาพดี และเพียงพอต่อ

จ านวนนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

 x  x  x  x  x 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 x  x  x  x  x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามอย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

 x  x  x  x  x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วัน หลงั
สิ้นสุดภาค การศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน 
หลงัสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพฒันา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธ์การ
สอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานทีร่ายงานในมคอ.7 ปทีี่แล้ว 

x x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน* 

x   x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบั
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0  

 x x x 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 2566 2567 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
มากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1)  การประชุมหารือของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ค าเสนอแนะด้านการใช้กลยุทธ์ในการ

สอน 
(2)  การสอบถามหรือสนทนากบันักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน 
(3)  ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
(1)  ผลการประเมินการสอนโดยนกัศึกษาในแต่ละรายวิชาซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผูจ้ัดท า 
(2)  การสงัเกตการณ์ของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรอื อาจารยพ์ี่เลี้ยง 
     (ในกรณีที่เป็นอาจารย์ใหม่) 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยส ารวจข้อมลูจาก 
(1) นศ.ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม ่
(2) ผู้ใช้บัณฑิต 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
รวมทั้งส ารวจสมัฤทธ์ิผลของบัณฑิต 
 
3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
(1)  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(2)  วิเคราะห์ทบทวนข้อมลูข้างต้น โดยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
(3)  เสนอการปรับปรงุหลักสูตรและแผนกลยทุธ์ 
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา      
ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดมิและหลักสูตรปรับปรงุ    
ภาคผนวก ค. ประวัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตร        
ภาคผนวก ง. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตร      
ภาคผนวก จ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรูข้องรายวิชา 
 

LNG 550    วิชาปรับพ้ืนภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา                  2 (1-2-6) S/U 
 Remedial English Course for Post Graduate Students 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จ าเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ   ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้ก าหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด   นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษา
เรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน 
 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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้: 

1. Identify main ideas and supporting details 
2. Write different types of sentences and paragraphs 
3. Express and discuss ideas and opinions 
4. Select appropriate resources for self-study 
5. Have responsibility and ethical awareness 

 
LNG 600   ภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  3 (2-2-9) S/U
 Insessional English Course for Post Graduate Students  
 วิชาบังคับก่อน :  LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate 
 Students or Pass grade from placement procedure 

รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนใน
ระดับของตนได้อย่างเหมาะสม โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ    แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่
วิชาน้ีมุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้อง
ใช้ในการท าโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติข้ันตอนการท าโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง 
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จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย    นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อน าไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป 

This course aims to develop English language skills relevant to mature students in 
Graduate Degree Programmes 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 students with 
language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize 
language use not usage, real communication not classroom practice. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้: 
1. Identify main ideas and supporting details 
2. Take notes from reading and listening 
3. Write a summary 
4. Write an argumentative essay 
5. Make a presentation and discuss the topics 
 

ENV 511 เคมีสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน              2(2-0-6) S/U
 Basic Environmental Chemistry  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 หลักการเบื้องต้นของเคมีทัว่ไป เคมีกายภาพ เคมีสมดุล เคมีอินทรีย์ เคมีคอลลอยด์ และเคมีนิวเคลยีร์ 
คุณลักษณะและสมบัติของน้ าและน้ าเสีย หลักการพื้นฐานการปรับปรุงคุณภาพน้ าและการบ าบัดน้ าเสียด้วย
กระบวนการทางเคมี  
 Basic concepts of general chemistry, physical chemistry, equilibrium chemistry, organic 
chemistry, colloid chemistry and nuclear chemistry.  Water and wastewater characteristics and 
properties. Basic principle of water and wastewater treatment by chemical process  
 ผลลัพธ์การเรียนรู้: 

1. สามารถอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการศึกษาต่อในรายวิชาข้ันสูง 
 2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางด้านเคมีสิง่แวดล้อมในแตล่ะสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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ENV 512 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน            2(2-0-6) S/U 
 Basic Environmental Microbiology    
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา โครงสร้างของเซลล์ การเจริญเติบโตและการควบคุมจุลินทรีย์ เมตาบอลิ
ซึมของจุลินทรีย์  ประเภทของจุลินทรีย์ นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ การ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในระบบบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ 

Fundamental of microbiology, cell’s structure, microbial growth and control, microbial 
metabolisms, types of microorganism. Microbial ecology in biological treatment processes. 
Application of microorganism in biological wastewater treatment process 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถบรรยายเนื้อหาสาระด้านจุลชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได ้
2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางด้านจุลชีววิทยาในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

 
ENV 513 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม            2(2-0-6) S/U 
 Hydraulics for Environmental Engineering 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 คุณสมบัติของไหล ของไหลสถิต การไหลแบบคงที่ในท่อปิด การไหลในรางเปิด การวัดปริมาณการ
ไหล เครื่องสูบน้ า การออกแบบท่อรับน้ าเสีย ชลศาสตร์ในระบบบ าบัดน้ 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 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายพื้นฐานชลศาสตร์ พฤติกรรมการเคลื่อนที่ของน้ า โดยใช้สมการคณิตศาสตร์ได ้

 2. สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ในทางชลศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกบัวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มได ้
3. สามารถค านวณและออกแบบระบบทางชลศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้นได้ 
 

ENV 514 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม          3(3-0-9) S/U 
 Unit Operations and Processes in Environmental Engineering 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
การดุลมวล โมเดลการไหล จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา และปฏิกรณ์ หลักการออกแบบพื้นฐานส าหรับ

หน่วยปฏิบัติการแยกของแข็งออกจากของเหลว การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ และกระบวนการย่อยสลาย
ทางชีวภาพ 
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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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหน่วยปฏิบัติการและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได ้
2. สามารถเปรียบเทียบรายละเอียดของแต่ละหน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมได ้
3. สามารถออกแบบ และแก้ไขหน่วยปฏิกรณ์ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับ

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 
ENV 611      การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม 

Fate of Pollutants in the Environment 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

3(3-0-9) 

 การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารเคมีหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและการแปรสภาพของ
สารเคมีในสิ่งแวดล้อมทั้งในบรรยากาศ น้ า ดิน ตะกอน และสิ่งมีชีวิต สัมประสิทธ์ิการแบ่งแยก ความสามารถ
ในการละลายน้ า  การดูดซับโดยดินหรือตะกอน  การย่อยสลายทางชีวภาพ  กระบวนการไฮโดรไลซีส 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมและสาระที่เกี่ยวข้องได ้
2. สามารถสรุปความรู้พื้นฐานส าหรับการศึกษาต่อในศาสตร์ทางด้านการสร้างแบบจ าลองการ

เคลื่อนที่ของสารมลพิษในอากาศ น้ าผิวดิน และน้ าใต้ดิน 
3. สามารถอธิบายพฤติกรรมการเคลื่อนย้าย แปรสภาพ และสะสมของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมทั้งใน

อากาศ น้ า ดิน และสิ่งมีชีวิตได ้
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานที่รับผิดชอบได ้
5. สามารถประเมินการเคลื่อนย้ายและการแปรสภาพของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมได้ 
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ENV  612      จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ใน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in 
Environmental Engineering 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

3(3-0-9) 

 การหาสมการแสดงอัตราเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ของการเติบโตของ
จุลชีพ ปฏิกิริยาการใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่ง การแปรผลของข้อมูลในการทดลองทางจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การ
ถ่ายเทมวลโดยการแพร่และการพามวล การถ่ายเทมวลระหว่างเฟส การถ่ายเทมวลแบบมีปฏิกิริยา  ตัวแปร
และสมการส าหรับการออกแบบปฏิกรณ์แบบอุดมคติ การวิเคราะห์และการออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับด้านจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาและการถ่ายเทมวล 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในงานที่รับผิดชอบได้ 
3. สามารถเปรียบเทียบกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยปฏิกรณ์ทางชีวภาพได้ 

 4. สามารถออกแบบปฏิกรณ์ทั้งขนาดห้องปฏิบัติการ ขนาดโต๊ะทดลอง ขนาดประลอง และขนาด
ใหญ่ให้มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการได ้

 
ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม     3(3-0-9) 
 Environmental Risk Assessment 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ค าจ ากัดความความเสี่ยง การวิเคราะห์ระบบ การใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความเสี่ยง
ด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสีย่งทางด้านปริมาณ การสร้างแบบจ าลอง ความสัมพันธ์ของการได้รับ-การ
ตอบสนองการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนด้วยวิธีการมอนติคาร์โล และการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประเมนิ
ความเสี่ยงสุขภาพ และความเสี่ยงนิเวศวิทยา การบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยง 
 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. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้: 
1. สามารถอธิบายการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสาระที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง และหาแนวทางป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ 

 3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ 
 

ENV 614 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม        3(3-0-9) 
 Environmental Toxicology   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นทางพิษวิทยา สารมลพิษที่ปนเปื้อนในดิน น้ า และอากาศที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติและ
จากกิจกรรมของการด ารงชีพ ผลกระทบของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัยและกฎหมาย
ควบคุมการเกิดมลภาวะ ความเป็นพิษของสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร น้ าดื่ม และอากาศ ความเป็นพิษของ
สารประเภทโลหะหนักและสารอินทรีย์ตกค้างประเภทต่างๆ การประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษต่อสภาวะ
แวดล้อมและสุขภาพ 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและสาระที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถประเมินผลกระทบของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัยและกฎหมาย

ควบคุมการเกิดมลภาวะ 
 3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในสถานการณ์หรืองานที่รับผิดชอบได ้
 
ENV 615  มลพิษอุบัติใหม่และเทคโนโลยีการบ าบัด     3(3-0-9) 
 Emerging Pollutant and Its Treatment Technology 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แหล่งที่มาของมลพิษที่อุบัติใหม่ ประเภทและชนิดของสารพิษ บทบาทและผลกระทบของมลพิษที่
อุบัติใหม่ที่มีต่อระบบบ าบัดและระบบนิเวศ เทคโนโลยีต่างๆส าหรับการบ าบัดมลพิษที่อุบตัิใหม่ 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายที่มาและความส าคัญของมลพิษอุบัติใหม่ 
2. สามารถแก้ไขปัญหาผลกระทบของมลพิษอุบัติใหม่ต่อสิ่งแวดล้อมได ้
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ ในการตรวจสอบมลพิษอุบัติใหม่ 
4. สามารถประเมินและตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีการบ าบัดที่เหมาะสมต่อการลดมลพิษอุบัติใหม่ 
 

ENV 616  ระเบียบวิจยัเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      3(3-0-9) 
 Research Methods in Environmental Engineering 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

 การพัฒนาทักษะด้านการวิจัยระบบความคิด-การคิดเชิงสร้างสรรค์การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิด
เชิงวิพากษ์การสืบค้นวารสารปริทรรศน์ การวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนวิจัย  การวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษา การจัดเตรียมบทคัดย่อและบทความเต็มรูปแบบการ
หลีกเลี่ยงการโจรกรรมวรรณกรรม-เทคนิคการถ่ายข้อความการอ้างค าพูด และการสรุปความการจดบันทึกย่อ
การกล่าวอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
(3) สามารถค้นคว้าเทคโนโลยีหรือความรู้ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยหรือโครงงานศึกษาได้ 
(4) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัยหรือโครงงานศึกษาได้ 
(5) สามารถเขียนรายงานที่ไม่ผิดต่อหลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ 

 
ENV 617 สถิติเพ่ือการจัดการทางสิ่งแวดล้อม      3(3-0-9) 
 Statistics for Environmental Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
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 บทบาทของสถิติในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดทางสิ่งแวดล้อม 
การจัดการข้อมูล แบบจ าลองทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการประมวลผลโดยใช้เอสพีเอสเอ
สการศึกษาด้วยการสังเกตและการทดสอบ การสรุปข้อมูล การแสดงผลข้อมูล 
 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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

1. สามารถอธิบายเนื้อหาสาระด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมได ้
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างถูกต้อง 
4. สามารถน าเสนองานทางด้านสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมได ้

 
ENV 631 การออกแบบและการพัฒนาอยา่งยั่งยืนส าหรับวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) 
 Sustainability Design and Development for Professional  
 Environmental Engineering 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การผสานการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
กระบวนการตัดสินใจ และการวางแผน การบูรณาการศักยภาพเชิงเทคนิค กับผลตอบแทนเชิงสังคม 
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้เครื่องมือที่จัดหาได้ เช่น รอยเท้าทางนิเวศวิทยา การ
วิเคราะห์วัฏจักรชีวิตทางนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 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 maximize 
sustainable development outcomes. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายเนื้อหาสาระด้านการออกแบบและจัดการระบบด้านสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนและ

สาระที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการออกแบบและจัดการระบบด้านสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนให้

เหมาะสมกับสถานการณ์หรืองานที่รับผิดชอบ 
3. สามารถเลือกใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ENV 632 การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต ์    3(3-0-9) 
 Life Cycle Assessment and Carbon Footprint 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 แนวคิดของการประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์ในการประเมินถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์
หรือองค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะพิจารณาเป็นข้ันตอนตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบการผลิตการขนส่งการใช้
งานและการก าจัดซากการแปรข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 Concept of life cycle assessment (LCA) and carbon footprint (CF) for evaluating effect 
of products (or organization) on environment, the procedures involving steps of resources 
extraction, production process, transportation, use, and disposal. Data interpretation for 
developing production processes or reducing environmental impacts. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายการประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์และสาระที่เกี่ยวข้องได้ 
2. สามารถประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม  
 
ENV 641 เคมีน้ าส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      3(3-0-9) 
 Aquatic Chemistry for Environmental Engineering 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 พฤติกรรมทางเคมีของสารประกอบประเภทอนินทรยี์ในแหล่งน้ าธรรมชาติ  น้ าเสีย  และน้ าที่ผ่านการ
บ าบัดโดยครอบคลุมถึง จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สภาวะสมดุลของกรด -เบส การสร้างไอออนเชิงซ้อน 
การตกผลึกและการละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และปฏิกิริยาบนพื้นผิวของแข็ง การประยุกต์ใช้
หลักการข้ันสูงเพื่อคาดการณ์หรือประมาณการแนวโน้มหรือรูปแบบของการแปรเปลี่ยนและการเคลื่อนย้าย
ของสารมลพิษอนินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ าตามธรรมชาติและในระบบบ าบัด 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้: 
1. สามารถอธิบายเคมีอนินทรีย์ในน้ าที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาระที่เกี่ยวข้องได้ 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเคมีอนินทรีย์เพื่อแก้ไขสถานการณ์หรืองานที่รับผิดชอบได ้
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ENV 642  เคมีอินทรีย์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     3(3-0-9) 
 Organic Chemistry for Environmental Engineering 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ การวิเคราะห์และตรวจสอบสารประกอบอินทรีย์ สมบัติทาง
กายภาพและเคมีของสารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการละลาย ความเป็นกรดและเบส การแพร่
ร ะห ว่างตั วกลางและการซับ  การ เ ปลี่ ยนรูปของสารอินทรีย์ ในสิ่ งแวดล้อมด้ วยปฏิกิ ริยาทาง 
เคมี เคมีแสง และชีววิทยา 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้: 
1. สามารถอธิบายเคมีอินทรีย์ในน้ าที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสาระที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเคมีอินทรีย์เพื่อแก้ไขสถานการณ์หรืองานที่รับผิดชอบได ้

 
ENV 643 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าและน้ าเสียขั้นสูง     3-(3-0-9) 
 Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 หลักการบ าบัดน้ าเสียข้ันสูง กระบวนการออกซิเดชันข้ันสูง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ และการ
กรองแบบใช้เมมเบรน กระบวนการทางชีวภาพส าหรับการบ าบัดข้ันที่สามเพื่อก าจัดธาตุอาหาร กระบวนการ
ทางชีวภาพแบบไร้อากาศและอัตราการบ าบัดสูง   เทคโนโลยีใหม่ 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าและน้ าเสียข้ันสูงที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ

สาระที่เกี่ยวข้องได้ 
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบหรือตรวจสอบหน่วยปฏิกรณ์ทางด้าน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
3. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบ าบัดน้ าและน้ าเสียข้ันสูง 
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ENV 644  แบบจ าลองคณุภาพน้ าผิวดิน       3(3-0-9) 
 Surface Water Quality Modeling 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความรู้เกี่ยวกับแบบจ าลองอุทกวิทยาโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับแหล่งน้ าผิวดินแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลง
และการเคลื่อนที่ของสารกลไกขับเคลื่อนพลวัตของสิ่งแวดล้อมทางน้ าชนิดของแบบจ าลองการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์วิธีแก้สมการแบบจ าลองการประเมินตรวจสอบแบบจ าลองการอภิปรายเบื้องต้น
เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของแบบจ าลองสิ่งแวดล้อมส 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายเนื้อหาสาระด้านการจัดท าแบบจ าลองคุณภาพน้ าผิวดินและสาระที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถใช้ซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าผิวดิน 
3. สามารถประเมินความถูกต้องและน่าเช่ือถือของผลที่ได้จากแบบจ าลอง รวมถึงข้อจ ากัดของการท า

แบบจ าลองในสถานการณ์ต่างๆ 
4. สามารถเขียนรายงานได้อย่างเหมาะสมและไม่ผิดต่อหลักจริยธรรม จรรยายรรณ 

 
ENV 645 การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ      3(3-0-9) 
 Biological Nutrient Removal 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 วัฏจักรของธาตุอาหาร ชีวเคมีและชีววิทยาของการก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การท า    สมดุล
มวลและจลนพลศาสตร์การจับใช้ธาตุอาหาร กระบวนการก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ ในเรื่องการจัดรูปแบบ
ของกระบวนการและการออกแบบกระบวนการ การบ าบัดแบบแยกและแบบรวม 
 Nitrogen and phosphorus cycles.  Principles of biochemistry and biological for nitrogen 
and phosphorus removal.  Mass balance and kinetics for nutrient uptake.  Biological nutrient 
removal; processes configuration and design, separated and combined systems. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายการก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ เช่น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทางชีวภาพและ

สาระที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถออกแบบและแก้ไขหน่วยปฏิกรณ์ส าหรับก าจัดธาตุอาหารในน้ าเสียได้ 
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ENV 646 การจัดการคณุภาพน้ า        3(3-0-9) 
 Water Quality Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษน้ าผิวดินและการควบคุมคุณภาพน้ าการพัฒนาแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับการเฝ้าตรวจและจัดการคุณภาพน้ าการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการใช้
เทคนิคเชิงตัวเลขเพื่อการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ที่ไม่เชิงเส้นการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
 Introduction to surface water pollution and water quality control. Development of 
mathematical models for simulating water quality monitoring and management. Solving of 
environmental engineering problems.  Numerical techniques to solve nonlinear partial 
differential equations. Applications to resolve environmental engineering problems. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมลภาวะทางน้ า 
2. สามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์ในการวางแผนจัดการ 
3. สามารถวางแผนการจัดการควบคุมคุณภาพน้ า 
4. สามารถแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ าของแหล่งน้ าสาธารณะ 

 
ENV 647 พลศาสตรข์องไหลในตัวกลางพรุน      3-(3-0-9) 
 Dynamics of Fluids in Porous Media 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช้ันหินอุ้มน้ า น้ าใต้ดิน สมบัติของตัวกลางพรุน ความดันของไหลและคุณสมบตัิ 
สมการการเคลื่อนที่ของของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน สมการแสดงความต่อเนื่อง และสมการอนุรักษ์ของของ
ไหลที่เป็นเนื้อเดียวกัน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตและค่าต่างๆ การประมาณการไหลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้
แรงดัน การกระจายทางอุทกพลศาสตร์ โมเดล และอื่นๆ 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถวิเคราะห์เนื้อหาสาระด้านพลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุนและสาระที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ENV 648  แบบจ าลองคณุภาพน้ าใต้ดิน       3-(3-0-9) 
 Groundwater Quality Modeling 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ลักษณะทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในน้ าใต้ดิน การสร้างแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการท านายพฤติกรรมของสารมลพิษในช้ันหินอุ้มน้ า กลไกของการผสมผสาน การ
กระจาย การแพร่ การดูดซับ และการย่อยสลายทางชีวภาพ วิธีทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เทคโนโลยีในการ
เฝ้าตรวจคุณภาพน้ าใต้ดิน 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายเนื้อหาสาระด้านการจัดท าแบบจ าลองคุณภาพน้ าใต้ดินและสาระที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถใช้ซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจ าลองคุณภาพน้ าใต้ดิน 

 
ENV 649 การบ าบัดแบบไร้อากาศส าหรับน้ าเสียอุตสาหกรรม    3(3-0-9) 
 Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 บทน า มุมมองรวมการบ าบัดน้ าเสียชีวภาพ หลักการบ าบัดแบบไร้อากาศ ข้อพิจารณาในการเดิน
ระบบ โปรโตคอลความสามารถในการบ าบัด การตรึงมวลชีวภาพ การเปรียบเทียบชนิดถังปฏิกรณ์ ความเป็น
ด่าง โลหะที่ต้องการปริมาณน้อยมาก การตอบสนองความเป็นพิษ การเกิดซัลไฟด์ สารย่อยสลายยาก และ
หัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 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. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานการบ าบัดน้ าเสยีอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการชีวภาพแบบไร้อากาศ 
2. สามารถออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธีทางชีวภาพแบบไร้อากาศได้ 
3. สามารถประเมินและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับระบบบ าบัดทางชีวภาพแบบไร้อากาศได้  รวมถึงหา

แนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง      3(3-0-9) 
 Advanced Oxidation Processes 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 บทน าของกระบวนการออกซิเดชันข้ันสูง ปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชัน ไฮดรอกซิลราดิคอล และ
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  แสงอัลตราไวโอเล็ต(แสงยูวี) ทฤษฎีและพื้นฐานของแสงยูวีและไททาเนียมไดออกไซด์  
แสงยูวีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  กระบวนการเฟนตัน กระบวนการยูวีเฟนตัน การศึกษาจลนศาสตร์ การ
ประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสิ่งปนเปื้อนจากน้ าเสียและนาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกซิเดชันข้ัน
สูง 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายกระบวนการออกซิเดช่ันข้ันสูงและสาระที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถออกแบบปฏิกรณ์และควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียข้ันสูงที่ต้องอาศัยอนุมูลอิสระเป็นสาร

ออกซิแดนท์ 
3. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการออกซิเดช่ันข้ันสูงให้เหมาะสมกับน้ าเสียที่เกิดข้ึนจริง 
4. สามารถประเมินและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการออกซิเดชันข้ันสูงได้ รวมถึงหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

ENV 651 กระบวนการปรับปรุงคณุภาพน้ าขั้นสูง   3(3-0-9) 
 Advanced Water Treatment Processes 
 วิชาบังคับก่อน :   ไม่ม ี
 การพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ าข้ันสูง เทคโนโลยีการแยกของเหลว การแลกเปลี่ยน
ไอออน การดูดติดผิว รีเวิร์สออสโมซิส ไมโครฟิลเตรชัน อัลตร้าฟิลเตรชัน อิเล็กโทรไดอะไลซิส  
และ อิเล็กโทรดิไอออไนเซชันแบบต่อเนื่อง เทคโนโลยีการแยกก๊าซด้วยเยื่อกรองรูพรุนและการไล่ก๊ าซ 
กระบวนการฆ่าเช้ือด้วยแสงอัลตราไวโอเลต โอโซนและการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโนการเลือกใช้
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าข้ันสูงและกรณีศึกษา  
 Development of advanced water treatment technologies. Liquid separation 
technologies, ion exchange resin, adsorption, reverse osmosis, microfiltration, ultrafiltration, 
electro-dialysis and continuous electro-deionization. Gas separation technologies, porous 
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membranes and stripping. Disinfection processes, ultraviolet, ozone and nanocatalyst. 
Selection of alternatives treatment processes and case studies. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายทฤษฎีของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าข้ันสูงทั้งหมดได้ 
2. สามารถวิเคราะห์การท างานของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าข้ันสูงได้ เพื่อควบคุมลักษณะ

การด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
3. สามารถออกแบบกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าข้ันสูงได้ 
4. สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าข้ันสูงให้เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ 
5. สามารถน าเสนอและเขียนรายงานงานทางด้านเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้ าข้ันสูงได้อย่าง

ถูกต้อง 
 
ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย 

Technologies for Hazardous Waste Management 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

3(3-0-9) 

 สมบัติและลักษณะของของเสียอันตราย  แหล่งก าเนิด  การประเมินความเสี่ยง  เทคนิคการลด
ปริมาณของเสียอันตรายและการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่  การจัดเก็บ  การขนส่ง  และการจัดการ 
 Introduction to hazardous wastes including characterization, generation sources, and 
risk assessments.  Technologies of waste minimization and resource recovery.  Management 
of hazardous wastes including handling, storage, and transportation, and management. 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 

1. สามารถอธิบายคุณสมบัติและแหล่งก าเนิดของของเสียอันตราย 
2. สามารถอธิบายเทคโนโลยีการจัดการของเสยีเสีย่งอันตราย การป้องกันมลพิษและสาระที่เกี่ยวข้อง 
3. สามารถวางแผนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับของเสียเสี่ยงอันตรายตามที่กฏหมายก าหนด 
4. สามารถประเมินความเสี่ยงและรู้ถึงข้อดีข้อเสียส าหรับทางเลือกในการจัดการของเสียอันตราย 
5. สามารถน าเสนอและเขียนรายงานงานทางด้านเทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตรายได้อย่าง

ถูกต้อง 
 
ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ     3(3-0-9) 
 Landfill Design, Operation, and Maintenance 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ศึกษาถึงหลักการของการฝังกลบ การวางแผน วิธีการออกแบบ การควบคุมดูแลและการปิดหลุมฝัง
กลบหลังจากเต็มแล้ว ตลอดจนการดูแลรักษาที่ฝังกลบในระยะยาว การจัดการของเสียที่เกิดจากพื้นที่ฝังกลบ 
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การเคลื่อนที่ การควบคุม  และการใช้งานของก๊าซที่เกิดข้ึน การควบคุมและบ าบัด  น้ าชะละลาย การก าจัด
ของเสียเสี่ยงอันตรายและของเสียที่มีลักษณะจ าเพาะอื่นๆ การประเมินสภาพของบริเวณที่ฝังกลบ   
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายเนื้อหาสาระเกีย่วกับการออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบและสาระที่เกี่ยวข้อง 
2. สามารถออกแบบและควบคุมดูแลหลุมฝังกลบสุขาภิบาล (Sanitary Landfills) และหลุมฝังกลบ

มั่นคง (Secured Landfills)  
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการออกแบบหลุมฝังกลบได้ 
4. สามารถประเมินปัญหาที่อาจเกิดข้ึนจากหลุมฝังกลบและหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
 
ENV 673 กระบวนการบ าบัดโดยใช้ความร้อน                                     3(3-0-9) 
 Thermal Treatment Processes 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของเช้ือเพลิงที่เป็นก๊าซ ของเหลว และของแข็งศักยภาพของเหลือทิ้งทาง
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในการท าเป็นเช้ือเพลิงโดยกระบวนการให้ความร้อน จลน์ศาสตร์ การเผาไหม้
การเผาในที่อับอากาศ แบบ ไพโรไลซิส แบบแกสซิฟิเคชันอากาศเชิงทฤษฎีและอากาศส่วนเกินรูปแบบของเตา
ความร้อนต่างๆ และการออกแบบ  เพื่อลดและน ากลับเป็นเช้ือเพลิงสารเคมีหรือพลังงานความร้อนจากของ
เหลือทิ้ง  การวิเคราะห์และการลด ข้ีเถ้าน้ ามันดิน    
 Physical and chemical properties of gaseous, liquid, and solid fuels. Introduction to 
potential agricultural and industrial wastes for thermal conversion processes. Kinetics in 
thermal pyrolysis and gasification. Theoretical air requirement and excess air. Design 
considerations of different types of thermal conversion reactors; treatment and conversion of 
wastes into useful chemicals fuels and/or heat; ash and tar formation and their remediation. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายกระบวนการการบ าบัดโดยใช้ความร้อนได ้
2. สามารถประยุกต์ใช้การน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ 
3. สามารถประเมินและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับกระบวนการบ าบัดที่ใช้ความร้อนได้ 
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ENV 674  การฟ้ืนฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ      3(3-0-9) 
 Bioremediation 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 การศึกษาเบื้องต้นทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลายทางชีววิทยา ข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา 
แบบจ าลองน้ าใต้ดิน หลักการพื้นฐานทางชีววิศวกรรมของดินและน้ าใต้ดิน การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ
ของดินและดินช้ันรอง  แหล่งน้ าจืดและน้ 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนด้วยสารมลพิษโดยวิธีทางชีวภาพและสาระที่

เกี่ยวข้องได ้
 2. สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางชีวภาพได้  
 
ENV 675  เทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม ่     3(3-0-9) 
 Waste Recycling Technologies 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 หลักการของเทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ เสียลดและการผลิตที่สะอาด การท าปุ๋ยหมัก
ผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ การน าของเสียมาเลี้ยงสาหร่าย การเลี้ยงปลาด้วยของเสีย การบ าบัดน้ าเสียด้วยพืชน้ า
และการใช้ประโยชน์ การบ าบัดน้ าเสียและกากตะกอนบนดิน และเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 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; circular economy. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ได ้
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ได้อย่าง

เหมาะสม 
3. สามารถประยุกต์การใช้เทคโนโลยกีารน าของเสยีกลบัมาใช้ใหม่ใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์จริงได ้
4. สามารถน าเสนองานหรืออภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ ได้อย่าง

เหมาะสม 
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ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา      3(3-0-9) 
 Atmospheric Chemistry and Meteorology 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ระบบโลกและความสัมพันธ์กับบรรยากาศอุณหพลศาสตร์ของบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงเชิง
กายภาพและทางเคมีในบรรยากาศการแปรสภาพและพฤติกรรมขององค์ประกอบหลักของสารมลพิษอากาศ
ในบรรยากาศปฏิกิริยาเคมีแสงอาทิตย์และจลนพลศาสตร์จุลกายภาพของเมฆระบบสภาพอากาศอุตุนิยมวิทยา
การเคลื่อนที่ของสภาพอากาศ 
 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, cloud microphysics, weather 
system, meteorology, climate dynamic. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถบรรยายกระบวนการทางกายภาพ และเคมีทีเ่กิดข้ึนในบรรยากาศ ตลอดจนการเกิดข้ึน

ของสารมลพิษทางอากาศ 

2. สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของมลพิษทางอากาศ 

3. สามารถวิเคราะหป์รากฏการณ์ทางเคมี และจลนพลศาสตรที่เกิดข้ึนในอากาศทัง้ในระบบทดลอง

และระบบจรงิได ้

4. สามารถน าเสนองานหรืออภิปรายเกี่ยวกับเคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยาได้อย่างเหมาะสม 
 
ENV 682  การควบคุมมลพิษทางอากาศขัน้สูง      3(3-0-9) 
 Advanced Air Pollution Control 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 การประเมินการระบายมลพิษเทคโนโลยีสะอาดการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ประสิทธิภาพการเผา
ไหม้กลศาสตร์ของไหลธรรมชาติของฝุ่นการควบคุมฝุ่นการควบคุมสารอินทรีย์ระเหยการควบคุมก๊าซมลพิษ
การควบคุมสารมลพิษอันตรายการควบคุมมลพิษจากรถยนต์  
 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 gaseous pollutants, control of air toxic, control of 
automobile emission. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายการเกิดมลพิษทางอากาศจากแหลง่ก าเนิดได ้

2. สามารถประเมินการระบายมลพิษทางอากาศ 
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3. สามารถออกแบบและวิเคราะหร์ะบบบ าบัดมลพิษทางอากาศข้ันสูง 

4. สามารถน าเสนองานหรืออภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมมลพษิทางอากาศข้ันสูงได้อย่างเหมาะสม 

 
ENV 683  แบบจ าลองคณุภาพอากาศ       3(3-0-9) 
 Air Quality Modeling 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในระดับท้องถ่ินภูมิภาคและโลกวิธีทางสถิติ
ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์คุณภาพอากาศกระบวนการทางกายภาพของบรรยากาศเช่นการ
แพร่กระจายการหักเหการเคลื่อนย้ายและขอบเขตของฟลักซ์การใช้งานของแบบจ าลองและกรณีศึกษา 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายทฤษฎีการพยากรณ์ โดยใช้แบบจ าลองคุณภาพอากาศประเภทต่างๆ 

2. สามารถใช้ซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินโดยใช้แบบจ าลองคุณภาพอากาศ 

3. สามารถวางแผนการประเมินคุณภาพอากาศโดยใช้แบบจ าลองคุณภาพอากาศ 

4. สามารถวิเคราะหผ์ลจากแบบจ าลองคุณภาพอากาศ 

 
ENV 684  การจัดการคณุภาพอากาศ       3(3-0-9) 
 Air Quality Management 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศมลพิษทางอากาศในเมืองภูมิภาคและโลกการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมการปล่อยสารมลพิษจากแหล่งก าเนิดการตรวจวัดมลพิษ
อุตุนิยมวิทยาและการกระจายตัวของสารพิษแบบจ าลองทางทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้การจัดการ
มลพิษทางอากาศนโยบายปฏิกิริยามลพิษทางอากาศในอาคาร 
 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. 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายแหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศ การกระจายตัว และแนวทางที่เหมาะสมใน

การจัดการคุณภาพอากาศ 

2. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการมลพิษทางอากาศให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์หรืองานที่รับผิดชอบได ้

3. สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ รวมถึงหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 

4. สามารถเลือกใช้กลยทุธ์ทางด้านการจัดการมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมได ้

5. สามารถน าเสนองานหรืออภิปรายเกี่ยวกับการควบคุมมลพษิทางอากาศข้ันสูงได้อย่างเหมาะสม 

 
ENV 692 หัวข้อขั้นสูง 1        3(3-0-9) 
 Advanced Topic I 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่
น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอน รายวิชาน้ี 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมข้ันสูงได้ 
2. สามารถประยุกต์ใช้งานความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมข้ันสูงได้  
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมข้ันสูงในการจัดการปัญหาทางด้าน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 
ENV 693 หัวข้อขั้นสูง 2        3(3-0-9) 
 Advanced Topic II 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาข้ันสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่
น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอน รายวิชาน้ี 
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 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถอธิบายความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมข้ันสูงได้ 
2. สามารถประยุกต์ใช้งานความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมข้ันสูงได้  
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมข้ันสูงในการจัดการปัญหาทางด้าน

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
 
ENV 695 การศึกษาพิเศษ 1          3(0-0-9)   
 Special Study I 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 รายวิชาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมกีารเปิดสอน
รายวิชาน้ี 
 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.      

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถค้นคว้า และด าเนินงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถวางแผนการท างานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างเป็นระบบ 

3. สามารถเช่ือมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีตรรกะ 
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
5. สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้ข้อมูลกับงานทางด้านวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
6. สามารถพิจารณาและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
7. สามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดต่อหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ 

 
ENV 696 การศึกษาพิเศษ 2                             6(0-0-18) 
 Special Study II 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
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 รายวิชาเหล่าน้ีเป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ
สาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจโดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอน
รายวิชาน้ี 
 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. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถค้นคว้า และด าเนินงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถวางแผนการท างานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มไดอ้ย่างเป็นระบบ 

3. สามารถเช่ือมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีตรรกะ 
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ 
5. สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้ข้อมูลกับงานทางด้านวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
6. สามารถพิจารณาและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
7. สามารถเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดต่อหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ 

 
ENV 791 สัมมนา 1 

Seminar I 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

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

 รายละเอียดกรณีศึกษา  การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม   การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมเทคนิคการบ าบัดที่ได้รับการพัฒนาข้ึนใหม่   รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเขียนและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 
 Details of case study, group discussions.  Case analysis of environmental problems, 
new developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related 
fields. Techniques for writing and presenting academic works. Professional ethics and virtue. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถค้นคว้างานวิจัยและรวบรวมข้อมลูได ้

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได ้

3. สามารถเขียนเรียบเรียงรายงานหรือบทความทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ 
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4.  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการขาดความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพได ้

5. สามารถใช้ทักษะความเป็นผู้น าได้ 

 
ENV 792 สัมมนา 2 

Seminar II 
วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี

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

 รายละเอียดกรณีศึกษา  การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม   การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมเทคนิคการบ าบัดที่ได้รับการพัฒนาข้ึนใหม่   รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการเขียนและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพ 
 Details of case study, group discussions.  Case analysis of environmental problems, 
new developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related 
fields. Techniques for writing and presenting academic works. Professional ethics and virtue. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถค้นคว้างานวิจัยและรวบรวมข้อมลูได ้

2. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลได ้

3. สามารถเขียนเรียบเรียงรายงานหรือบทความทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 

ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ 

4.  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการขาดความซื่อสัตย์ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพได ้

5. สามารถใช้ทักษะความเป็นผู้น าได้ 

 
ENV 796 วิทยานิพนธ ์  36 หน่วยกิต 
 Dissertation 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 การศึกษาวิจัยข้ันสูงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การแนะน าอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานที่ท าครอบคลุมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินผลของงานศึกษาอื่นๆที่
ผ่านมาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง การเก็บข้อมูลและวิ เคราะห์ผล 
และการอภิปรายและการสรุปผลการทดลอง เทคนิคการเขียนและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
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 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. Techniques for writing and presenting academic works. 
Professional ethics and virtue. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถวางแผนการท างานวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 

3. สามารถเช่ือมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีตรรกะ 
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัยได้ 
5. สามารถอภิปรายผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้ข้อมูลกับงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
6. สามารถพิจารณาและแก้ไขปัญหาจากการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
7. สามารถเขียนบทความทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดต่อหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ 

8. สามารถน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติได้ 

 
ENV 797 วิทยานิพนธ ์         48 หน่วยกิต 
 Dissertation 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่ม ี
 การศึกษาวิจัยข้ันสูงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การแนะน าอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานที่ท าครอบคลุมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินผลของงานศึกษาอื่นๆที่
ผ่านมาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลองและด าเนินการทดลอง การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
และการอภิปรายและการสรุปผลการทดลอง เทคนิคการเขียนและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
 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. Techniques for writing and presenting academic works. 
Professional ethics and virtue. 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ : 
1. สามารถด าเนินงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. สามารถวางแผนการท างานวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ 
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3. สามารถเช่ือมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีตรรกะ 
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิจัยได้ 
5. สามารถอภิปรายผลงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้ข้อมูลกับงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม 
6. สามารถพิจารณาและแก้ไขปัญหาจากการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
7. สามารถเขียนบทความทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดต่อหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ 

8. สามารถน าเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติได้ 
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ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรบัปรุง  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  
แบบ 1.1 48 หน่วยกิต แบบ 1.1 48 หน่วยกิต  
ก. หมวดวิชาบังคับ 2   หน่วยกิต ก. หมวดวิชาบังคับ 2   หน่วยกิต -  
ข. หมวดวิชาเลือก -   หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก -   หน่วยกิต  
ค. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ค. วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
แบบ 2.1 48 หน่วยกิต แบบ 2.1 48 หน่วยกิต  
ก. หมวดวิชาบังคับ 2   หน่วยกิต ก. หมวดวิชาบังคับ 2   หน่วยกิต -  
ข. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต  
ค. วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต ค. วิทยานิพนธ์  36 หน่วยกิต  
แบบ 2.2 72 หน่วยกิต แบบ 2.2 72 หน่วยกิต  
ก. หมวดวิชาบังคับ 2  หน่วยกิต ก. หมวดวิชาบังคับ 2  หน่วยกิต -  
ข. หมวดวิชาเลือก 24 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเลือก 24 หน่วยกิต  
ค. วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต ค. วิทยานิพนธ์  48 หน่วยกิต  

หมวดวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ  หมวดวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ   
LNG  550  วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา   
2 (1-2-6) S/U LNG  550  วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา   
2 (1-2-6) S/U  

LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน 
หลักสูตรส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3 (2-2-9) S/U LNG 600   วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน 
หลักสูตรส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3 (2-2-9) S/U  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ก.หมวดวิชาบังคับ  2  หน่วยกิต ก.หมวดวิชาบังคับ                                                     2 หน่วยกิต  

ENV 791 สัมมนา 1 1(0-2-3) S/U ENV 791 สัมมนา 1 1(0-2-3) S/U  
ENV 792 สัมมนา 2 1(0-2-3) S/U ENV 792 สัมมนา 2 1(0-2-3) S/U  

ข.หมวดวิชาเลือก  ข.หมวดวิชาเลือก   

แบบ 2.1 12 หน่วยกิต แบบ 2.1 12 หน่วยกิต  
แบบ 2.2 24 หน่วยกิต แบบ 2.2 24 หน่วยกิต  
ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)  
ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการ
ออกแบบปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-9) ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการ
ออกแบบปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-9)  

ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)  
ENV 614 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) ENV 614 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)  
ENV 615 มลพิษอุบัติใหม่และเทคโนโลยีการบ าบัด 3(3-0-9) ENV 615 มลพิษอุบัติใหม่และเทคโนโลยีการบ าบัด 3(3-0-9)  

ENV 616 ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) ENV 616 ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)  

ENV 617 สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) ENV 617 สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)  

ENV 631 การออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับ
วิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-9) ENV 631 การออกแบบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

3(3-0-9)  

ENV 632 การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์ 3(3-0-9) ENV 632 การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์ 3(3-0-9)  

ENV 641 เคมีน้ าส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) ENV 641 เคมีน้ าส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)  

ENV 642 เคมีอินทรีย์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) ENV 642 เคมีอินทรีย์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9)  

ENV 643 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าและน้ าเสียขั้นสูง 3(3-0-9) ENV 643 เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าและน้ าเสียขั้นสูง 3(3-0-9)  

ENV 644 แบบจ าลองคุณภาพน้ าผิวดิน 3(3-0-9) ENV 644 แบบจ าลองคุณภาพน้ าผิวดิน 3(3-0-9)  

ENV 645 การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ 3(3-0-9) ENV 645 การก าจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ 3(3-0-9)  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

ENV 646 การจัดการคุณภาพน้ า 3(3-0-9) ENV 646 การจัดการคุณภาพน้ า 3(3-0-9)  

ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน 3(3-0-9) ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน 3(3-0-9)  

ENV 648 แบบจ าลองคุณภาพน้ าใต้ดิน 3(3-0-9) ENV 648 แบบจ าลองคุณภาพน้ าใต้ดิน 3(3-0-9)  

ENV 649 การบ าบัดแบบไร้อากาศส าหรับน้ าเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-9) ENV 649 การบ าบัดแบบไร้อากาศส าหรับน้ าเสียอุตสาหกรรม 3(3-0-9)  

ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง 3(3-0-9) ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง 3(3-0-9)  

ENV 651 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าขั้นสูง 3(3-0-9) ENV 651 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าขั้นสูง 3(3-0-9)  

ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย 3(3-0-9) ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย 3(3-0-9)  

ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ 3(3-0-9) ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ 3(3-0-9)  

ENV 673 กระบวนการบ าบัดโดยใช้ความร้อน 3(3-0-9) ENV 673 กระบวนการบ าบัดโดยใช้ความร้อน 3(3-0-9)  

ENV 674 การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ 3(3-0-9) ENV 674 การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ 3(3-0-9)  

ENV 675 เทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 3(3-0-9) ENV 675 เทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่ 3(3-0-9) - แก้ไขค าอธิบายรายวิชา 
ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา 3(3-0-9) ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา 3(3-0-9)  

ENV 682 การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง 3(3-0-9) ENV 682 การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง 3(3-0-9)  

ENV 683 แบบจ าลองคุณภาพอากาศ 3(3-0-9) ENV 683 แบบจ าลองคุณภาพอากาศ 3(3-0-9)  

ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-9) ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ 3(3-0-9)  

ENV 692 หัวข้อขั้นสูง 1 3(3-0-9) ENV 692 หัวข้อขั้นสูง 1 3(3-0-9)  

ENV 693 หัวข้อขั้นสูง 2 3(3-0-9) ENV 693 หัวข้อขั้นสูง 2 3(3-0-9)  

ENV 694 การศึกษาพิเศษ 1  3(3-0-9) ENV 695 การศึกษาพิเศษ 1  3(0-0-9) - ปรับลดชั่วโมงทฤษฎี และเปลี่ยน
รหัสวิชา 

ENV 695 การศึกษาพิเศษ 2 6(6-0-18) ENV 696 การศึกษาพิเศษ 2 6(0-0-18) - ปรับลดชั่วโมงทฤษฎี และเปลี่ยน
รหัสวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หมายเหตุ 

แบบ 2.1 36 หน่วยกิต แบบ 2.1 36 หน่วยกิต  
แบบ 1.1 และ แบบ 2.2 48 หน่วยกิต แบบ 1.1 และ แบบ 2.2 48 หน่วยกิต  
ENV 796 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ENV 796 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  
ENV 797 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ENV 797 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต  
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) S/U หมวดวิชาเสริมทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ไม่นับหน่วยกิต) S/U - เปลี่ยนชื่อหมวดวิชา 
ENV 511 เคมีสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 2(2-0-6) ENV 511 เคมีสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 2(2-0-6)  
ENV 512 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 2(2-0-6) ENV 512 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน 2(2-0-6)  

ENV 513 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-9) ENV 513 ชลศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2(2-0-6) - ปรับลดหน่วยกิต 

ENV 514 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-9) ENV 514 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-9)  
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ภาคผนวก ค. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รศ. ดร.จินต์ อโณทัย 
Assoc. Prof. Dr. Jin Anotai 

 
1.ประวัติการศึกษา 

ปี ค.ศ. 1996   Ph.D. (Environmental Engineering), Drexel University, U.S.A. 
ปี พ.ศ. 2532   วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
ปี พ.ศ. 2528   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 

     รายวิชาระดับปรญิญาตร ี
 ENV 446 การควบคุมมลพิษน้ าจากอุตสาหกรรม     3 หน่วยกิต 
             (Industrial Water Pollution Control) 
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ENV 514 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม   3 หน่วยกิต 
          (Unit Operations and Processes in Environmental Engineering) 

ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดลอ้ม     3 หน่วยกิต 
      (Fate of Pollutant in the Environment) 
ENV 641 เคมีของน้ าส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     3 หน่วยกิต 
    (Aquatic ChemistryEnvironmental Engineering) 
ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันข้ันสูง      3 หน่วยกิต 
      (Advanced Oxidation Processes) 
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
      (Study Project in Environmental Engineering) 
ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
      (Thesis) 
ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
      (Dissertation) 
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 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ENV 514 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม   3 หน่วยกิต 
              (Unit Operations and Processes in Environmental Engineering) 

ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดลอ้ม    3 หน่วยกิต 
              (Fate of Pollutant in the Environment) 

ENV 641 เคมีของน้ าส าหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     3 หน่วยกิต 
   (Aquatic ChemistryEnvironmental Engineering) 
ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันข้ันสูง      3 หน่วยกิต 
   (Advanced Oxidation Processes) 
ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

  
3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี ้

 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลกัสูตร 

a. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ป ี
 

International Journal 

1. Nonglak Boonrattanakij & Naruemol Wasukran & Jin Anotai,  2018 ,  "Heterogeneous 

fluidized-bed Fenton process: Factors affecting iron removal and tertiary treatment 

application",  Chemical Engineering Journal,  Vol. 352,  pp. 247-254.   

2. Nonglak Boonrattanakij & Jin Anotai & เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม & Atsawin Joysumpow & ทักษิ

นั ยญ า  พบสุ ข ธนทรัพ ย์ ,  2017 ,  "Treatability of phenol-production wastewater: Rate 

constant and pathway of dimethyl phenyl carbinol oxidation by hydroxyl radicals",  

Journal of Environmental Management,  Vol. 204,  pp. 613-621.   

3. สมพร สิงหเดช & Ming-chun Lu & Jin Anotai & Sergi Garcia-segura,  2017,  "Enhancement 

of biodegradability of o-toluidine effluents by electro-assisted photo-Fenton 

treatment",  Process Safety and Environmrntal Protection,  Vol. 106,  pp. 60-67.   
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International Conference 

1. Jin Anotai & Nonglak Boonrattanakij,  2019 ,  "Oil Removal for Industrial Wastewaters",  

2 0 1 9  International Conference on Environmental Quality Concern, Control and 

Conservation,  23  -  2 5  May 2019 .   Chia-Nan University of Pharmacy and Science/ 

National Kaohsiung University of Science and Technology Tainan&Kaohsiung.  pp. 20 -

21.   

2. Nonglak Boonrattanakij & Jin Anotai & Narakorn Lunthat,  2 0 1 8 ,  "Treatment of 

Wastewater from Natural Gas Separation Plant by Peroxone Process",  7th International 

Conference on Environmental Engineering, Science and Management,  24  -  2 5  May 

2018.  Centara Hotel & Convention Centre Udon Thani.  pp. 7-8.   
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ผศ. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล 
Asst. Prof. Dr. Prapat Pongkiatkul 

   

1.ประวัติการศึกษา 

 ปี ค.ศ. 2006 D.Eng. (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand 

 ปี ค.ศ. 2001 M.Eng. (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand 

 ปี พ.ศ. 2542 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

 

2. ภาระงานสอน 

 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 

      รายวิชาระดับปรญิญาตร ี

           ENV 211 เคมีสิ่งแวดล้อม       3  หน่วยกิต 

             (Environmental Chemistry) 

           ENV 381 วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศ     3 หน่วยกิต 

             (Air Pollution Control Engineering) 

      รายวิชาระดับบณัฑิตศึกษา 

          ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ      3 หน่วยกิต 

             (Air Quality Management)  

          ENV 617 สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม     3 หน่วยกิต 

            (Statistics for Environmental Management) 

          ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
                     (Study Project in Environmental Engineering) 
          ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
                     (Thesis) 
          ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
                    (Dissertation) 
          ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
                    (Dissertation) 
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 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

      รายวิชาระดับบณัฑิตศึกษา 

           ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ      3 หน่วยกิต 

            (Air Quality Management)  

ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

 

3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี ้

 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลกัสูตร 

 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลงั 5 ปี 

International Conference 

1. Prapat Pongkiatkul & Tri Ngearnlek & Varach Viboonsiriwong & Sopitch Prasertpandh,  

2018 ,  "Development of UAV for Air Pollution Monitoring",  2018  T&T Internatinal 

Aerosol Conference,  6 - 07 August 2018.  Siem Reap Siem Reap.  pp. TH-O003V.   

2. Prapat Pongkiatkul & Vichan Thonglim,  2017,  "Modeling for Odor Source Identification: 

Case Study for Petrochemical Industrial Estate",  2 0 1 7  T&T International Aerosol 

Conference (2017 T&T IAC) Air Quality in East Asia,  7 - 08 August 2017.  Siam Oriental 

Hotel, Hat Yai Songkhla.  pp. 10-11.   

 

National Conference 

1. สโรชา บางพระไทยา & ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล & เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ,  2018,  "Development 

of Hydrophobic Activated Carbon for Indoor Volatile Organic Compound Removal",  การ

ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่17,  24 - 25 พฤษภาคม 2018.  โรงแรมเซ็นทาราและคอน

เวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี.  pp. 17-18.   

2. ณัชชา เจริญฤทธ์ิวัฒนา & ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล ,  2018,  "Development of a Tracking 

System for Local Air Mass Trajectory using Meteorological Data",  ก า ร ป ระ ชุม วิชาการ
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สิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่17,  24 - 25 พฤษภาคม 2018.  โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร ์

อุดรธานี.  pp. 171-172.   

  



104 
 

 
 

ผศ. ดร.ภาติญา  เขมาชีวะกลุ 

Asst. Prof. Dr. Patiya Kemacheevakul 

 

1. ประวัติการศึกษา 

ปี ค.ศ. 2011 Ph.D. (Urban andEnvironmental Engineering), Kyoto University, Japan  
ปี ค.ศ. 2008 M.Eng. (Environmental Engineering and Management), Asian Institute of 

 Technology, Thailand 
ปี พ.ศ. 2549 วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ประเทศ

ไทย 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 
      รายวิชาระดับปรญิญาตร ี

ENV 214 สถิติวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม      3 หน่วยกิต 
                  (Environmental Engineering Statistics)      

ENV 371 การจัดการขยะ        3 หน่วยกิต 
      (Solid Waste Management)        

ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิง่แวดล้อม    1 หน่วยกิต 

            (Unit Operation in Environmental Engineering) 

 
       รายวิชาระดับบณัฑิตศึกษา 

ENV 675 เทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่     3 หน่วยกิต 
      (Waste Recycling Technologies) 
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
      (Study Project in Environmental Engineering) 
ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 

      (Thesis) 
   
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

      รายวิชาระดับบณัฑิตศึกษา 

ENV 533 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม      3 หน่วยกิต 
              (Environmental Management)  
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ENV 675 เทคโนโลยีการน าของเสียกลับมาใช้ใหม่     3 หน่วยกิต 
      (Waste Recycling Technologies) 

ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

   
3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี ้

 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลกัสูตร 

 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลงั 5 ปี 

 

International Journal 

1. Patiya Kemacheevakul & Patiya Kemacheevakul & Pidchaya Wongphudphad,  2019 ,  

"Development of Phosphorus Recovery Reactor for Size Enlargement of Struvite 

Crystals Using Seawater as Magnesium Source",  Water Science and Technology,  Vol. 

79,  No. 7,  pp. 1376-1386.   

2. Ming-chun Lu & Garcia-segura Sergio & Karnsinee Lertratwattana & Patiya 

Kemacheevakul & Patiya Kemacheevakul,  2 0 1 9 ,  "Recovery of Copper Salts by 

Fluidized-Bed Homogeneous Granulation Process: High Selectivity on Malachite 

Crystallization",  Hydrometallurgy,  Vol. 186,  pp. 66-72.   

3. Patiya Kemacheevakul & Patiya Kemacheevakul & Tatiya Wannomai & Paitip 

Thiravetyan,  2019 ,  "Removal of Trimethylamine from Indoor Air Using Potted Plants 

under Light and Dark Conditions",  AEROSOL AND AIR QUALITY RESEARCH,  Vol. 19,  pp. 

1105-1113.   

4. Patiya Kemacheevakul & Patiya Kemacheevakul & Krit Sirirerkratana & Surawut 

Chuangchote & Surawut Chuangchote,  2019 ,  "Color Removal from Wastewater by 

Photocatalytic Process Using Titanium Dioxide-Coated Glass, Ceramic Tile, and Stainless 

Steel Sheets",  Journal of Cleaner Production,  Vol. 215,  pp. 123-130.   
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รศ. ดร.นิตมิา  อัจฉริยะโพธา 

Assoc. Prof. Dr. Nitima Aschariyaphotha 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2550  ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2544  วท.ม. (คณิตศาสตรป์ระยกุต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 

ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2541  วท.บ. (คณิตศาสตร)์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย  

 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 
      รายวิชาระดับปรญิญาตร ี

ENV 211 เคมีสิง่แวดล้อม        3 หน่วยกิต 

   (Environmental Chemistry) 

MTH 101 คณิตศาสตร์ 1        3 หน่วยกิต 

   (Mathematics I) 

MTH 102 คณิตศาสตร์ 2        3 หน่วยกิต 

            (Mathematics II) 

MTH 201 คณิตศาสตร์ 3        3 หน่วยกิต 

           (Mathematics III) 

      รายวิชาระดับบณัฑิตศึกษา 
ENV 691 สัมมนา        1 หน่วยกิต 

                  (Seminar) 

   
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

     รายวิชาระดับบณัฑิตศึกษา 

ENV 691 สัมมนา        1 หน่วยกิต 

                  (Seminar) 

 



107 
 

 
 

ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

 

3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี ้

 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลกัสูตร      

 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลงั 5 ปี 

International Journal 

1. Anirut Luadsong & Kunwithree Phramrung & Nitima Aschariyaphotha,  2019,  "Numerical 

approximation of the fractional HIV model using the meshless local Petrov–Galerkin 

method",  Advances in Difference Equations,  Vol. 2019,  No. 1,  pp. 1-14.   

2. Nitima Aschariyaphotha & Kosum Chansaengkrachang & Anirut Luadsong,  2 0 1 8 ,  

"Vertically Integrated Moisture Flux Convergence over Southeast Asia and Its Relation 

to Rainfall over Thailand",  Pertanika J. Sci. & Technol.,  Vol. 26,  No. 1,  pp. 235-246.   

3. Anirut Luadsong & Nuntapon Thamareerat & Nitima Aschariyaphotha,  2017,  "Stability 

results of a fractional model for unsteady-state fluid flow problem",  Advances in 

Difference Equations,  Vol. 2017,  No. 74,  pp. 1-17.   

 

International Conference 

1. Parinya Sa-ngiamsunthorn & Nitima Aschariyaphotha & Sikarin Yookong,  2018,  

"Outcome based Performance of Engineering Students in an Elementary Mathematics 

Module",  The 3rd International STEM Education Conference,  11 - 13 July 2018.  KX, 

KMUTT Bangkok.  pp. 19-23.   

2. Anirut Luadsong & Naravadee Nualsa-ard & Nitima Aschariyaphotha,  2 0 1 8 ,  "The 

Numerical Solution of Fractional Black-Scholes-Schrodinger Equation Using the MLPG 

Method",  INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED STATISTICS (ICAS) 2018,  24 - 26 

October 2018.  Centra by Centara, Government Complex Hotel & Convention Centre 

Chaeng Watthana Bangkok Bangkok.  pp. 115-117.   
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ผศ. ดร.รุ่งโรจน์  ปิยะภานุวัฒน ์

 Asst. Prof. Dr. Rungroj Piyaphanuwat 

 
1. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2554 ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2548 วศ.ม. (เทคโนโลยีสิง่แวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2546 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2. ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 
      รายวิชาระดับปรญิญาตร ี

CTE 242 ปฏิบัติการทดสอบทางกลศาสตร์ของดิน     1 หน่วยกิต 
   (Soil Mechanics Laboratory) 
CTE 434 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล     3 หน่วยกิต 
   (Water Supply and Sanitary Engineering) 
GEN 121ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา     3 หน่วยกิต 
   (Learning and Problem Solving Skills) 
GEN 231 มหัศจรรย์แหง่ความคิด       3 หน่วยกิต 
    (Miracle of Thinking) 
CTE 221 กลศาสตร์วิศวกรรม       3 หน่วยกิต 
   (Engineering Mechanics) 
CTE 322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1      3 หน่วยกิต 
   (Structural Analysis I) 
MEE 111 การเขียนแบบวิศวกรรม       3 หน่วยกิต 

    (Engineering Drawing) 

      รายวิชาระดับบณัฑิตศึกษา 
      ENV 691 สัมมนา        1 หน่วยกิต 
                  (Seminar) 
 

 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

      รายวิชาระดับบณัฑิตศึกษา 

      ENV 691 สัมมนา        1 หน่วยกิต 
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                   (Seminar) 
ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

 
3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี ้

 3.1 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลกัสูตร      

 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลงั 5 ปี 

 
International Journal 

1. Rungroj Piyaphanuwat & Suwimol Asavapisit,  2018 ,  "Alkali-Activated Composites of 
Calcium Carbide and Black Rice Husk Ash for Immobilizing Electroplating Sludge",  
Environmental Progress & Sustainable Energy,  Vol. 00,  No. 00,  pp. 1-8.   
 

International Conference 
1. Suwimol Asavapisit & Rungroj Piyaphanuwat & Woottipong Prakongwittaya,  2019 ,  

"Effects of Calcium Carbide Residue on the Engineering Properties of Compacted Clay 
and Water Treatment Residue from Bang Len Plant",  The 2nd Materials Research 
Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2019),  10 - 12 July 2019.  
The Zign Hotel, Pattaya, Thailand ชลบุรี.  pp. 157-162.   

2. Rungroj Piyaphanuwat & Suwimol Asavapisit,  2019 ,  "Utilization of Bagasse Ash in 
Interlocking Block Production",  5  th Environment Asia Intrnational Conference,  13  - 
15 June 2019.  Convention Center TheEmpress Hotel chiang mai.  pp. III-61-III-73.   

3. Suwimol Asavapisit & Parichat Muensita & Rungroj Piyaphanuwat,  2019,  "The effect of 
Na2 O/SiO2  and SiO2 / Al2 O3  ratios on engineering properties of alumino-silicious 
materials solidified plating sludge",  5th EnvironmentAsia International Conference,  13 
- 15 June 2019.  Convention Center, The Empress Hotel Chiang Mai.  pp. III109-III118.   

4. Suwimol Asavapisit & Woottipong Prakongwittaya & Rungroj Piyaphanuwat,  2019,  "The 
effect of bentonite on the properties of landfill liner from clay mixed with industrial 
wastes",  5 th EnvironmentAsia International Conference,  1 3  -  1 5  June 2 0 1 9 .  
Convention Center, The Empress Hotel Chiang Mai.  pp. III-50 - III-60.   
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ผศ. ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัต ิ
Asst. Pror. Dr. Saroch Boonyakitsombut  

1. ประวัติการศึกษา 
ปี ค.ศ. 2001 Ph.D. (Environmental Engineering), Vanderbilt University, U.S.A. 

 ปี พ.ศ. 2536 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 ปี พ.ศ. 2533  วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย 
 
2. ภาระงานสอน 

2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 
     รายวิชาระดับปรญิญาตร ี

ENV 342 วิศวกรรมการประปา       3 หน่วยกิต 
                 (Water Supply Engineering) 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ENV 649 การบ าบัดแบบไร้อากาศส าหรบัน้ าเสียอุตสาหกรรม    3 หน่วยกิต 

  (Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater) 
ENV 646 การจัดการคุณภาพน้ า       3 หน่วยกิต 
  (Water Quality Management) 
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
  (Study Project in Environmental Engineering) 
ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 

                   (Dissertation) 
 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ENV 649 การบ าบัดแบบไร้อากาศส าหรบัน้ าเสียอุตสาหกรรม    3 หน่วยกิต 

  (Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater) 
ENV 646 การจัดการคุณภาพน้ า       3 หน่วยกิต 
  (Water Quality Management) 
ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
   (Dissertation) 
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ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
   (Dissertation) 

 
3.  เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบหลักสูตรนี ้

 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกบัสาขาวิชาของหลักสูตร 

 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลงั 5 ปี  

International Conference 

1. Saengjan Boonket & Saroch Boonyakitsombat,  2019 ,  "Start-up of aerobic granulation 

in sequencing batch reactors treating acetate synthetic wastewater",  The 5 th 

EnvironmentAsia International Conference on Transboundary Environmental Nexus: 

From Local To Regional Perspectives Conference Proceedings,  13  -  1 5  June 2019 .  

Conventon Center, The Empress Hotel Chiang Mai.  pp. III11-21.   

2. Attaya Prabnuch & Saroch Boonyakitsombat,  2018 ,  "Effect of Sludge Seed Types on 

Aerobic Granulation Treating Synthetic Acetate Wastewater",  The 7 th International 

Conference on Environmental Engineering, Science and Management,  24  -  2 5  May 

2018.  The Cetara Hotel & Convention Centre Udon Thani.  pp. 5-6.   

3. Wishsanuruk Wechsatol & Wishsanuruk Wechsatol & Chatchai Udomsomboonphol & 

Saroch Boonyakitsombat,  2017 ,  "CFD Model of a Packed-Bed Reactor with Sulfide 

Oxidizing Bacteria",  The 8th TSME International Conference of Mechanical Engineering,  

12 - 15 December 2017.  Arnoma Gland Hotel Bangkok.  pp. 112-122.   
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ผศ. ดร.พิเชฐ  ชยัวิวัฒน์วรกุล 

Asst. Prof. Dr. Pichet Chaiwiwatworakul 

 

1.  ประวัติการศึกษา 

ปี ค.ศ. 2007 Ph.D. (Hydro Environmental System), Tohoku Univerisity, Japan 

ปี ค.ศ. 2003 M.Eng. ( Water Supply, Drainage, and Sewerage Engineering) ,  Asian Institute of 

Technology, Thailand 

ปี พ.ศ. 2542 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

 

2.  ภาระงานสอน 

 2.1ภาระงานสอนในปัจจบุัน 

รายวิชาระดับปริญญาตร ี

ENV 210 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      3 หน่วยกิต 

    (Fundamental in Environmental Engineering) 

 ENV343 การสุขาภิบาลอาคาร       3 หน่วยกิต 

    (BuildingSanitation) 

 ENV 445 วิศวกรรมน้ าเสียและการออกแบบ     3 หน่วยกิต 

    (Wastewater Engineering and Design) 

 ENV 451 ระบบรวบรวมน้ าเสียและการส่งจ่ายน้ า     3 หน่วยกิต 

    (Wastewater Collection and Water Distribution Systems) 

 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ENV513 ชลศาสตร์ส าหรบัวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     3 หน่วยกิต 

   (Hydraulics for Environmental Engineering) 

 ENV644 แบบจ าลองคุณภาพน้ าผิวดิน      3 หน่วยกิต 

   (Surface Water Quality Modeling) 

ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
   (Study Project in Environmental Engineering) 
ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 
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 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ENV513 ชลศาสตร์ส าหรบัวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม     2 หน่วยกิต 

   (Hydraulics for Environmental Engineering) 

 ENV644 แบบจ าลองคุณภาพน้ าผิวดิน      3 หน่วยกิต 

   (Surface Water Quality Modeling) 

ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

  
3.  เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบหลักสูตรนี ้

 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกบัสาขาวิชาของหลักสูตร 

 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลงั 5 ปี  

International Conference 

1. Pichet Chaiwiwatworakul & Viranya Kittivarakul,  2 0 1 9 ,  "Assessment of Mercury 

Transport Around Petroleum Platform Area in The Gulf of Thailand for Monitoring Plan",  

IEEC & BWR 2019 ,  10 - 13  December 2019.   BEXCO Busan.  pp. E01.   Conference 

Website: http://www.ieec2019.org Article Number 13OS15-05 

2. Pichet Chaiwiwatworakul & Prapatsorn Kulthong,  2 0 1 8 ,  "Efficiency of ammonia 

removal onto natural zeolite in saltwater aquarium",  The 7th International Conference 

on Environmental Engineering, Science and Management,  24 - 25 May 2018.  Centaral 

Hotal & Convention Centre อุดรธานี.  pp. 43-44.   

3. Komsoon Somprasong & Pichet Chaiwiwatworakul,  2016 ,  " Estimation of potential 

cadmium contamination using an integrated RUSLE, GIS and remote sensing technique 

in a remote watershed area: a case study of the Mae Tao Basin, Thailand",  The 2nd 

Internation Conference on Science, Engineering and Environment,  21 - 23 November 

2016.  International Conference Center Osaka.  Volume 73 , Issue 8 , 2015 , pp.4805-

4818 

 

http://www.ieec2019.org/
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ผศ. ดร.นงลักษณ์ บุญรัตนกิจ 

Asst. Prof. Dr. Nonglak Boonrattanakij 
 

1.  ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2553 ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2550 วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2546 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 
 

2.  ภาระงานสอน 

 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 

รายวิชาระดับปริญญาตร ี

ENV 372 การจัดการของเสียอันตราย      3 หน่วยกิต 

    (Hazardous Waste Management) 

 ENV 344 กระบวนการหน่วยชีวภาพในงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3 หน่วยกิต 

   (Biological Unit Processes in Environmental Engineering)  

 ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิง่แวดล้อม    1 หน่วยกิต 

   (Unit Operation in Environmental Engineering) 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ENV 650 กระบวนการออกซิเดช่ันข้ันสูง      3 หน่วยกิต 

    (Advanced Oxidation Processes) 

 ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย     3 หน่วยกิต 

    (Technologies of Hazardous Waste Management) 

ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
   (Study Project in Environmental Engineering) 
ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 

  
2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ENV 650 กระบวนการออกซิเดช่ันข้ันสูง      3 หน่วยกิต 

    (Advanced Oxidation Processes) 
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ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกริิยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์  3 หน่วยกิต 

              ในวิศวกรรมสิง่แวดล้อม 

                 (Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in  

                Environmental Engineering) 

ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

 

3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรนี ้
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกบัสาขาวิชาของหลักสูตร 

 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลงั 5 ปี  

International Journal 

1. Nonglak Boonrattanakij & Naruemol Wasukran & Jin Anotai,  2018,  "Heterogeneous 

fluidized-bed Fenton process: Factors affecting iron removal and tertiary treatment 

application",  Chemical Engineering Journal,  Vol. 352,  pp. 247-254.   

2. Lu Ming-chun & Sergi Garcia-segura & Witchaya Sakul & Nonglak Boonrattanakij,  2018,  

"Implementation of fluidized-bed Fenton as pre-treatment to reduce chemical 

oxygen demand of wastewater from screw manufacture: Influence of reagents 

feeding mode",  Separation and Purification Technology,  Vol. 202,  pp. 275-280.   

International Conference 

1. Jin Anotai & Nonglak Boonrattanakij,  2019 ,  "Oil Removal for Industrial Wastewaters",  

2 0 1 9  International Conference on Environmental Quality Concern, Control and 

Conservation,  23  -  2 5  May 2019 .   Chia-Nan University of Pharmacy and Science/ 

National Kaohsiung University of Science and Technology Tainan&Kaohsiung.  pp. 20 -

21.   
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2. Nonglak Boonrattanakij & Jin Anotai & Narakorn Lunthat,  2 0 1 8 ,  "Treatment of 

Wastewater from Natural Gas Separation Plant by Peroxone Process",  7th International 

Conference on Environmental Engineering, Science and Management,  24  -  2 5  May 

2018.  Centara Hotel & Convention Centre Udon Thani.  pp. 7-8.   
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ผศ.ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ ์

Asst. Prof. Dr. Songkeart Phattarapattamawong 

 

1.  ประวัติการศึกษา 

ค.ศ. 2010 Ph.D. (Urban Management), Graduate School of Engineering, Kyoto 
University, Japan 

ค.ศ. 2007 M. Eng. ( Environmental Engineering and Management),Asian Institute 
of Technology (AIT), Thailand 

พ.ศ. 2548 วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

 

2.  ภาระงานสอน 
 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 

รายวิชาระดับปริญญาตร ี
ENV 212 ปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม    1 หน่วยกิต 

    (Environmental Chemistry and Microbilolgy) 
ENV 341 ปฏิบัติการหน่วยในงานวิศวกรรมสิง่แวดล้อม    3 หน่วยกิต 

   (Unit Operation in Environmental Engineering) 

ENV 345 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      1 หน่วยกิต 

    (Environmental Engineering Laboratory) 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ENV 651 กระบวนการปรับปรงุคุณภาพน้ าข้ันสูง     3 หน่วยกิต 
    (Advanced Water Treatment Processes)    
 ENV 615 มลพิษอบุัติใหม่และเทคโนโลยีการบ าบัด     3 หน่วยกิต 
    (Emerging Pollutant and Its Treatment Technology)  
 ENV 632 การประเมินวัฎจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์    3 หน่วยกิต 
    (Life Cycle Assessment and Carbon Footprint) 
ENV 691 สัมมนา        1 หน่วยกิต 
    (Seminar) 
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
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   (Study Project in Environmental Engineering) 
ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

 
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ENV 651 กระบวนการปรับปรงุคุณภาพน้ าข้ันสูง     3 หน่วยกิต 
    (Advanced Water Treatment Processes)    
 ENV 615 มลพิษอบุัติใหม่และเทคโนโลยีการบ าบัด     3 หน่วยกิต 
    (Emerging Pollutant and Its Treatment Technology)  
ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

 
3.  เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบหลักสูตรนี ้
 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกบัสาขาวิชาของหลักสูตร 
 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลงั 5 ปี  
International Journal 

1. Kun-yi Andrew Lin & Songkeart Phattarapattamawong & Yu-chien Chen,  2016,  "Efficient 

Demulsification of Oil-in-Water Emulsions using a Zeolitic Imidazolate Framework: 

Adsorptive Removal of Oil Droplets from Water",  Journal of Colloid And Interface 

Science,  Vol. 478,  pp. 97-106.   

 

International Conference 

1. Songkeart Phattarapattamawong & Parintorn Chuanchairat,  2018,  "Effect of seawater 

intrusion and peroxone process on formation of disinfection byproducts",  the 7th 
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International Conference on Environmental Engineering, Science and Management,  24 

- 25 May 2018.  The Centara Hotel& Convention Centre อุดรธานี.  pp. 1-6.   

2. Songkeart Phattarapattamawong & Canin Wimolmongkolporn,  2018,  "Effect of 

Peroxone (H2O2/O3) tandem with chlor(am)ination on disinfection byproduct 

formation",  the 7th International Conference on Environmental Engineering, Science 

and Management,  24 - 25 May 2018.  The Centara Hotel& Convention Centre อุดรธานี.  

pp. 1-6.   

3. Songkeart Phattarapattamawong & Fahrizal Adnan,  2017,  "Effect of Calcination 

Temperature during Sol-gel Process on Photocatalytic Activity of Titanium Dioxide",  

7th IWA-ASPIRE conference2017,  11 - 14 September 2017.  Kuala Lumpur Convention 

Centre Kuala Lumpur.  pp. 1-12.   
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ดร.เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒ ิ
Dr. Ketwalee Kositkanawuth 

 
1.ประวัติการศึกษา 

ปี ค.ศ. 2012 Ph.D. (Environmental Engineering), The University of Texas at Arlington, U.S.A. 
ปี ค.ศ. 2007 M.Eng.(Environmental Engineering), The University of Texas at Arlington, U.S.A. 
ปี พ.ศ. 2548 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 
 

2. ภาระงานสอน 
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั  
 ระดับปริญญาตร ี

ENV 212 ปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม    1 หน่วยกิต 
   (Environmental Chemistry and Microbilolgy) 
ENV 342 วิศวกรรมการประปา       3 หน่วยกิต 
   (Water Supply Engineering) 
ENV 482 การควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน     3 หน่วยกิต 

    (Noise and Vibration Control) 
  ระดับบณัฑิตศึกษา 

ENV 673 กระบวนการบ าบัดโดยใช้ความร้อน     3 หน่วยกิต 
    (Thermal Treatment Processes) 
ENV 691 สัมมนา        1 หน่วยกิต 

     (Seminar) 
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
   (Study Project in Environmental Engineering) 
ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 

  
 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
       ระดับบัณฑิตศึกษา 

ENV 673 กระบวนการบ าบัดโดยใช้ความร้อน     3 หน่วยกิต 
    (Thermal Treatment Processes) 
ENV 691 สัมมนา        1 หน่วยกิต 
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     (Seminar) 
ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

  
3. เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบหลักสูตรนี ้

 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกบัสาขาวิชาของหลักสูตร 

 3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลงั 5 ปี  

1. International Conference 

1. Apiwat Chantaramanee & Ketwalee Kositkanawuth,  2018,  "Methylene Blue Adsorption 

onto Waterworks Sludge",  Proceeding of the 7 th International Conference on 

Environmental Engineering, Science and Management,  24 - 25  May 2018.   Centara 

Hotel and Convention Centre, Udon Thani.  pp. 1-8.   

2. Wisinee Thipsupanimit & Ketwalee Kositkanawuth & Prapat Pongkiatkul,  2 0 1 6 ,  

"Characterization of rice straw and bagasse refuse derived fuel",  A&WMA’s 109 th 

Annual Conference & Exhibition,  20  -  2 3  June 2016 .   New Orleans Louisiana.  pp. 

2966-2980.   

National Conference 

1. สโรชา บางพระไทยา & ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล & เก็จวลี โฆสิตคณาวุฒิ,  2018,  "Development 

of Hydrophobic Activated Carbon for Indoor Volatile Organic Compound Removal",  การ

ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่17,  24 - 25 พฤษภาคม 2018.  โรงแรมเซ็นทาราและคอน

เวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี.  pp. 17-18.   
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ดร.ไตรรัตน์ เมืองทองอ่อน 

Dr. Trairat Muangthong-on 

 

1.  ประวัติการศึกษา 

ปี ค.ศ. 2017 Ph.D. (Energy Science and Technology), Kyoto University, Japan 

ปี พ.ศ. 2554 วศ.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ)), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2552 วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

 

2.  ภาระงานสอน 

 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 

รายวิชาระดับปริญญาตร ี

 ENV 210  พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        2 หน่วยกิต 

  (Fundamentals in  Environmental Engineering) 

 ENV 212 ปฏิบัติการทางเคมีและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม      1 หน่วยกิต 

  (Environmental Chemistry and Microbiology Laboratory) 

ENV 345  ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        1 หน่วยกิต 

  (Environmental Engineering Laboratory) 

 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ENV 671  เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย     3 หน่วยกิต 

     (Technologies for Hazardous Waste Management) 
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
   (Study Project in Environmental Engineering) 
ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 

 

 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ENV 533  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม      3 หน่วยกิต 

  (Environmental Management) 
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 ENV 671  เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย     3 หน่วยกิต 

    (Technologies for Hazardous Waste Management) 
ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

 

3.  เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบหลักสูตรนี ้

 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกบัสาขาวิชาของหลักสูตร 

 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

1. Jadsadajerm, S., Muangthong-on, T., Wannapeera, J., Ohgaki, H., Miura, K. and 

Worasuwannarak, N., 2018, “Degradative Solvent Extraction of Biomass using Petroleum 

Solvents,” Bioresource Technology, Vol. 260, pp. 169-176, DOI: 

10.1016/j.biortech.2018.03.124. 

2. Muangthong-on, T., Wannapeera, J., Ohgaki, H. and Miura, K., 2017, “TG-DSC Study to 

Measure Heat of Desorption of Water during the Thermal Drying of Coal and to Examine 

Role of Adsorption of Water Vapor for Examining Spontaneous Heating of Coal over 

100C,” Energy Fuels, Vol. 31, No. 10, pp. 10691-10698, DOI: 10.1021/acs.energy 

fuels7b01836. 

3. Muangthong-on, T., Wannapeera, J., Ohgaki, H. and Miura, K., 2017, “Examination of 

Interactions of Solvent Treated Coal with Oxygen and Water Vapor at over 100 C using 

TG-DSC for Examining Propensity to Spontaneous Heating of the Solvent Treated Coal,” 

Energy Fuels, Vol. 31, No. 11, pp. 11723-11730, DOI: 10.1021/acs.energyfuels.7b01906. 

4. Muangthong-on, T., Wannapeera, J., Jadsadajerm, S., Worasuwannarak, N., Ohgaki, H. and 

Miura, K., 2017, “Effect of Solvent on the Degradative Solvent Extraction of Low Rank 

Coal,” Energy Fuels, Vol. 31, No. 11, pp. 11954-11962, DOI: 10.1021/acs.energy 

fuels.7b02352. 

5. Muangthong-on, T., Wannapeera, J., Ohgaki, H. and Miura, K., 2017, “TG-DSC Study to 

Measure Heat of Desorption of Water during the Thermal Drying of Coal and Heat of 

Adsorption/Desorption of Water on Dried Coal over 100 C,” Japan Institute of Energy 
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54th Coal Science Conference, Akita, Japan, https://doi.org/10.20550/ 

jiesekitanronbun.54.0_58.  

6. Muangthong-on, T., Wannapeera, J., Ohgaki, H. and Miura, K., 2017. “Examination of 

Propensity to Spontaneous Heating of the Solvent Treated Coal,” Japan Institute of 

Energy 54th Coal Science Conference, Akita, Japan, https://doi.org/10.20550/ 

jiesekitanronbun.54.0_60.  

7. Muangthong-on, T., Ohgaki, H. and Miura, K., 2016, “Examination of Spontaneous 

Combustibility of Solvent Treated Coal and Biomass using Differential Scanning 

Calorimetry”, Japan Institute of Energy 53rd Coal Science Conference, Hiroshima, 

Japan, https://doi.org/10.20550/ jiesekitanronbun.53.0_60.  
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ดร.สุรพงษ์ รัตนกุล 

Dr. Surapong Rattanakul 

 

1.  ประวัติการศึกษา 

ปี ค.ศ. 2015 Ph.D. (Urban Environmental Engineering), The University of Tokyo, Japan 

ปี ค.ศ. 2012 M.Eng. (Environmental Engineering and Management), Asian Institute of 

Technology, Thailand 

ปี พ.ศ. 2553 วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี, ประเทศไทย 

 

2.  ภาระงานสอน 

 2.1ภาระงานสอนในปัจจบุัน 

รายวิชาระดับปริญญาตร ี

ENV 211 เคมีสิง่แวดล้อม        3 หน่วยกิต 

    (Environmental Chemistry) 

 ENV 212 ปฏิบัติการทางเคมีและจุลชีววิทยาสิง่แวดล้อม    1 หน่วยกิต 

    (Environmental Chemistry and Microbiology Laboratory) 

ENV 215 ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม       3 หน่วยกิต 

    (Environmental Biology) 

 ENV 434 การประเมินผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและการจดัการ   3 หน่วยกิต 

  (Environmental Impact Assessment and Management) 

 

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ENV 511 เคมีสิง่แวดล้อมพื้นฐาน       2 หน่วยกิต 

    (Basic Environmental Chemistry) 

 ENV 512 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน      2 หน่วยกิต 

    (Basic Environmental Microbiology) 

ENV 533 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม      3 หน่วยกิต

    (Environmental Management) 

ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
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   (Study Project in Environmental Engineering) 
ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 

  

 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

ENV 512 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน      2 หน่วยกิต 

    (Basic Environmental Microbiology) 

ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

  

3.  เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบหลักสูตรนี ้

 3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกบัสาขาวิชาของหลักสูตร 

 3.2  ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

International Conference 

1. Surapong Rattanakul & Suwiya Suttakun & Parinda Thayanukul,  2019 ,  "Hydrogen 

Peroxide Production in Anubias (Anubias barteri), Amazon (Echinodorus ozelot), and 

Green Cabomba (Cabomba caroliniana) by Induction of 1 7 ?-Ethinylestradiol",  8 th 

International Conference on Environmental Engineering, Science and Management,  23 

- 24 May 2019.  The Twin Towers Hotel Bangkok.  pp. 21-22.   

2. Surapong Rattanakul,  2019 ,  "Effects of Water Quality on Survival Kinetics of a Model 

Virus and Bacteria",  8 th International Conference on Environmental Engineering, 

Science and Management,  23 - 24 May 2019.  The Twin Towers Hotel Bangkok.  pp. 

107-108.   

National Journal 

1. ภริณดา ทยานุกูล & ศุวิญา สุทธคุณ & สุรพงษ์ รัตนกุล,  2019,  "Hydrogen peroxide production 

in Anubias barteri, Echinodorus ozelot and Cabomba caroliniana by induction of 

17alpha-Ethinylestradiol",  Thai Environmental Engineering,  Vol. 33,  No. 2,  pp. 41-49.   
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ผศ. ดร.ธภัทร ศิลาเลิศรักษา 

Asst. Prof. Dr. Thapat Silalertruksa 

 

1.  ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2554 ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2545 วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย 

ปี พ.ศ. 2540 วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 

 

2.  ภาระงานสอน 

 2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั 

รายวิชาระดับปริญญาตร ี

 ENV 210 พื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        2 หน่วยกิต 

    (Fundamentals in  Environmental Engineering) 

ENV 345 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        1 หน่วยกิต 

    (Environmental Engineering Laboratory) 

 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม     3 หน่วยกิต 

    (Environmental Risk Assessment) 

 ENV 632 การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์    3 หน่วยกิต 

    (Life Cycle Assessment and Carbon Footprint) 

ENV 535 การป้องกันมลพิษ       3 หน่วยกิต 
    (Pollution Prevention) 

ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิง่แวดล้อม     6 หน่วยกิต 
   (Study Project in Environmental Engineering) 
ENV 698 วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
    (Thesis) 

 

 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม     3 หน่วยกิต 
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    (Environmental Risk Assessment) 

 ENV 632 การประเมินวัฏจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์    3 หน่วยกิต 

    (Life Cycle Assessment and Carbon Footprint) 

ENV 535 การป้องกันมลพิษ       3 หน่วยกิต 
    (Pollution Prevention) 

ENV 796 วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 
ENV 797 วิทยานิพนธ์        48 หน่วยกิต 
    (Dissertation) 

 

3.  เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบหลักสูตรนี ้

  3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกบัสาขาวิชาของหลักสูตร 

  3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลงั 5 ปี  

International Journal 

1. Thapat Silalertruksa & Shabbir H. Gheewala,  2020,  "Competitive use of sugarcane for 

food, fuel and biochemical through the environmental and economic factors",  

International Journal of Life Cycle Assessment,  Vol. 25,  No. 7,  pp. 1343-1355.   

2. Wasihun Girma Hailemariam & Thapat Silalertruksa & Shabbir H. Gheewala,  2019,  

"Water-Energy-Food Nexus of Sugarcane Production in Ethiopia",  Environmental 

Engineering Science,  Vol. 36,  No. 7,  pp. 798-807.   

3. Hafiz Usman Ghani & Thapat Silalertruksa & Shabbir H. Gheewala,  2019,  "Water-energy-

food nexus of bioethanol in Pakistan: A life cycle approach evaluating footprint 

indicators and energy performance",  Science of The Total Environment,  Vol. 687,  pp. 

867-876.   
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รศ. ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ 
Assoc. Prof. Dr. Surawut Chuangchote 

 
1. ประวัติการศึกษา    
ปี ค.ศ. 2009 Ph.D. (Energy Science), Kyoto University, Japan  
ปี พ.ศ. 2549 M.Sc. (Polymer Science), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย  
ปี พ.ศ. 2547 วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย  
 
2. ภาระงานสอน 
  2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
   -  รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  

ETT 622 เซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน (Solar Cells and 
Applications) 

3 หน่วยกิต 

JEE 603 Special Study 1 3 หน่วยกิต 
JEE 657 Catalytic Processes and Reaction Engineering 3 หน่วยกิต 
NST 601 บทน าสู่วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (Introduction to 

Nanoscience and Nanotechnology) 
3 หน่วยกิต 

NST 602 เทคนิคการสังเคราะห์และวิเคราะห์ส าหรบัเทคโนโลยีนาโน 
(Fabrication and Characterization in Nanotechnology) 

3 หน่วยกิต 

NST 603 ระเบียบวิธีการท าวิจัยส าหรบัวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน 
(Research Methodology for Nanoscience and 
Nanotechnology) 

3 หน่วยกิต 

NST 612 นาโนอิเลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น (Introduction to Nanoelectronics) 3 หน่วยกิต 
NST 694 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I) 3 หน่วยกิต 

-  รายวิชาระดับปริญญาตรี  
APE 112 วัสดุวิศวกรรมส าหรับวิศวกรรมการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 

(Engineering Materials for Automotive Part Manufacturing 
Engineer) 

3 หน่วยกิต 

APE 211 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมส าหรับการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ 
(Engineering Material Laboratory for Automotive Part 
Manufacturing) 

1 หน่วยกิต 

APE 321 เครื่องมือกล (Machine Tools) 3 หน่วยกิต 
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ESE 321 พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (Economics, Energy and 
the Environment) 

3 หน่วยกิต 

MEN 114 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials Laboratory) 1 หน่วยกิต 
MEN 211 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Studies)   1 หน่วยกิต 
MEN 316 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุ (Materials Testing Laboratory) 1 หน่วยกิต 
MEN 454 วัสดุนาโน (Nano Materials) 3 หน่วยกิต 
NST 105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรี่วมสมัย (Issues in Contemporary 

Science and Technology) 
3 หน่วยกิต 

TEN  223 มาตรวิทยา (Metrology) 2 หน่วยกิต 
TEN 313 กรรมวิธีการข้ึนรปูพอลิเมอร์และวัสดผุง (Polymer and  Powder 

Metallurgy Forming) 
3 หน่วยกิต 

TEN 325 เครื่องมือกล (Machine Tools) 3 หน่วยกิต 
TEN 438 สัมมนา (Seminar) 1 หน่วยกิต 

 2.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรน้ี  
  -  รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  

ENV  697 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 หน่วยกิต 
ENV 698 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 12 หน่วยกิต 
ENV 699 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36 หน่วยกิต 
ENV 796 วิทยานิพนธ์ (Dissertation) 36 หน่วยกิต 
ENV 797 วิทยานิพนธ์ (Dissertation) 48 หน่วยกิต 

3.  เหตุผลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบหลักสูตรน้ี  
   3.1  คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกบัสาขาวิชาของหลักสูตร 
 

1.     3.2 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
International Journal 

1. Pattana Rakkwamsuk & Nirat Patanasemakul & Surawut Chuangchote & Surawut 

Chuangchote & Dhirayut Chenvidhya & Roongrojana Songprakorp & Krissanapong 

Kirtikara,  2019,  "A comparative experimental investigation of CPV with and without 

SOE",  International Journal of Green Energy,  Vol. 16,  No. 15,  pp. 1676-1681.   

2. Siriluk Chiarakorn & Kamonsasarat Taechasirivichai & จ าม ร  เ ช ว ง กิ จ ว ณิช  & Surawut 

Chuangchote & Surawut Chuangchote & ถิราวุธ พงศ์ประยูร ,  2019,  "Synergistic effects 

of zirconium and silver co-dopants in TiO2 nanoparticles for photocatalytic degradation 
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of an organic dye and antibacterial activity",  Journal of the Australian Ceramic Society,  

Vol. 2510-1560,  No. 10.1007,  pp. 1-12.  

3. Patiya Kemacheevakul & Patiya Kemacheevakul & Krit Sirirerkratana & Surawut 

Chuangchote & Surawut Chuangchote,  2019,  "Color Removal from Wastewater by 

Photocatalytic Process Using Titanium Dioxide-Coated Glass, Ceramic Tile, and Stainless 

Steel Sheets",  Journal of Cleaner Production,  Vol. 215,  pp. 123-130.   

National Conference 

1. ภาติญา เขมาชีวะกุล & ภาติญา เขมาชีวะกุล & รัตนา ม่วงโมรา & สุรวุฒิ ช่วงโชติ & สุรวุฒิ ช่วงโชติ,  

2019 ,  "Removal of Gaseous Benzene by Photocatalytic Oxidation Process Using TiO2 

Film Coated on Glass Sheets under UVC Irradiation",  ก า ร ป ร ะ ชุม วิ ช าก า ร เ ทค โนโลยี

สิ่งแวดล้อม,  21 - 22 พฤศจิกายน 2019.  โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ.  pp. 157-164.   
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ภาคผนวก ง. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลักสูตร      
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ภาคผนวก จ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

 

 

 


