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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering Program in Environmental Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Engineering (Environmental Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Eng. (Environmental Engineering)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต สาหรับแผน ก 1
37 หน่วยกิต สาหรับแผน ก 2 และ แผน ข
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554
เมื่อวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 146
เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
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(1) วิศวกรสิ่งแวดล้อมโดยสามารถควบคุม จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
(2) นักวิจัย/นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น การจัดการพลังงาน และการจัดการความปลอดภัยในสถานประกอบการ
เป็นต้น
(3) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา (ปีที่สาเร็จการศึกษา)
รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน
D.Eng. (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand (2530)
M.Eng. (Environmental Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand (2525)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2521)
รศ.ดร.จินต์ อโณทัย
Ph.D. (Environmental Engineering), Drexel University, U.S.A. (2539)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2532)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2528)
รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ D.Eng.(Water and Wastewater Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand (2542)
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2537)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2534)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่คานึงถึงความเชื่อมโยงของทุนทั้ง 6 แหล่ง
ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย์ ทุนการเงินและทุนวัฒนธรรม เพื่อสร้างการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน อีกทั้งยัง
คานึงถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในอนาคต เช่น การรวมตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค การเปลี่ยนศู นย์กลางอานาจ
ทางเศรษฐกิจโลกมาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ความต้องการและปัญหาด้านพลังงาน แนวโน้มการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจสีเขียวมากขึ้น
การพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ฯลฯ จึงเป็นความจาเป็นของประเทศไทยที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างชุมชน
พอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงต้องพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ได้บัณฑิ ตที่ดีมี
คุณภาพ และใฝ่เรียนรู้ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของประเทศได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านสังคม เช่น โครงสร้างประชากรที่เริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ การต่อต้านของชุมชนท้องถิ่นต่อ
โครงการพัฒนาหรือโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การสื่อสารไร้พรมแดน ปัญหาภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน ฯลฯ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรรม เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการดารงชีพของมนุษย์ ความต้องการให้ภาคเอกชนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ฯลฯ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทด้านกฎหมายที่ให้สิทธิแก่ประชาชนในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของภาครัฐตามที่กาหนดในกฎหมายต่างๆ เช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. 2522 เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกระแสและเครือข่าย
“รักษ์สิ่งแวดล้อม” ในระดับสากล เช่น Low CO2 society, Green Community ฯลฯ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้ทางด้านการควบคุม/ป้องกัน
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และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานทีค่ านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือชี้นาและกลไกขับเคลื่อนให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกทั้งยังสอดคล้องกับวิธีชีวิตของคนไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอกที่เกิดพลวัตรอย่างต่อเนื่องดังกล่าวข้างต้น ส่งผลกระทบให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็วเช่นกัน จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก เพื่อผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่
มีศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ง ประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะทางการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆที่เกิด
จากวิวัฒนาการต่างๆในอนาคต หรือมีทักษะทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการและชุมชน อันจะส่งผลต่อ
ศักยภาพของประเทศ ทาให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและสากล
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่ “มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู”้ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย” และ “มุ่ง
ธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี”

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
รายวิชาเลือก ที่นักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะสามารถเลือกลงได้ เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการใช้ทรัพยากรของคณะร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและ
หน่วยงาน
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีต่างๆ กับ
สถานการณ์จริง เพื่อป้องกันการเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของความเป็นวิศวกร
1.2 ความสาคัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถ
เข้าไปแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศได้ จึงได้มอบหมายให้ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จัดทาหลักสูตรปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมขึ้น โดยแบ่งมหาบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะออกเป็นสองประเภทคือ
1. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีควบคุมมลพิษ มีความชานาญการและสามารถทาการศึกษาทดลองขั้นสูงเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษ ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างฐานบุคลากรเพื่อรองรับการผลิตนักวิชาการ
สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาเอกด้วย
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2. วิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีความรอบรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูง และเทคนิคการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถนาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้
ในการควบคุม ออกแบบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถวางแผนการจัดการและควบคุ มป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) ผลิตนักวิจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่ๆในการควบคุม บาบัด หรือกาจัดสารมลพิษที่เกิดขึ้นอัน
เนื่องมาจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและชุมชน
(2) เพื่อยกระดับงานวิจัยของประเทศไปสู่ระดับสากลให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
(3) เพิ่มจานวนวิศวกรสิ่งแวดล้อมระดับมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการควบคุม
ออกแบบ และแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษที่เกิดขึ้น ตลอดจนสามารถวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโรงงานและระดับชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรให้คงไว้ซึ่งมาตรฐาน - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
ระดับชาติและสากล
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการและ
- มีความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับ
วิชาชีพ กับองค์การภายนอกคณะทั้งในและ
องค์ ก ารหน่ ว ยงานนอกคณะทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
ต่างประเทศ
- ติดตามประเมินและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี - มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่ทุก 5 ปี
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ - สารวจความพึงพอใจของหลักสูตรจากผู้สาเร็จ - มีรายงานการประเมินความพึงพอใจจาก
ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ และการ
การศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษา
เปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - สารวจความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บัณฑิต
- มีรายงานการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ เพิ่ ม บุ ค ลากร - เปิดหลักสูตรแผน ก 1
- งานวิจัยที่ตีพิมพ์
ด้านการวิจัย
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐานและบางรายวิชา ในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชา
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ – ศุกร์ และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.30 – 16.30 น.
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม
ผู้เข้าศึกษาแผน ก 1 (วิทยานิพนธ์) จะต้องสาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้วยคะแนนสะสม ไม่ต่ากว่า 3.5
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ)
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(ระบุ)....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา
เนื้อหาในรายวิชาส่วนใหญ่ จะเป็นความรู้ต่อยอดและเจาะลึก แม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะจบการศึกษาสายตรงทางด้านวิ ศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากในเนื้อหาวิชาต้องใช้ประสบการณ์จากการทางานประกอบเพื่อให้เห็นภาพรวม และสามารถ
ทาการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ นักศึกษาที่ขาดประสบการณ์ทางานหรือไม่ได้ทางานสายตรงจึงมีปัญหาในการเรียนบ้าง นอกจากนี้ นักศึกษา
บางกลุ่มยังประสบปัญหาที่เกิดจากการใช้ภาษาอังกฤษในเอกสาร หนังสือ สื่อการสอน รวมถึงข้อสอบ
2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพือ่ แกไขปญหา / ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
จัดให้มีการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจหลักการและแนวคิดก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในเชิงลึก นักศึกษาที่มีพื้นฐาน
ทักษะภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ (จัดสอบโดยมหาวิทยาลัย) จะต้องลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3-6 หน่วยกิต
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนรวม(คน)
ชั้นปีที่
2554
2555
2556
2557
2558
2554- 2558
ชั้นปีที่ 1 แผน ก
20
20
20
20
20
100
ชั้นปีที่ 1 แผน ข
25
25
25
25
25
125
ชั้นปีที่ 2 แผน ก
20
20
20
20
80
ชั้นปีที่ 2 แผน ข
25
25
25
25
100
405
45
90
90
90
90
รวม
180
45
45
45
45
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
1. ค่าบารุงการศึกษา (แผน ก)
12,000 บาท
24,000 บาท
(แผน ข)
18,000 บาท
36,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียน
(แผน ก)
10,000 บาท
20,000 บาท
(แผน ข)
18,000 บาท
36,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
(แผน ก)
105,000 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของนักศึกษา
(แผน ข)
148,000 บาท/คน
แผน ก ค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท หน่วยกิตละ 1,000 บาท
แผน ข ค่าบารุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท หน่วยกิตละ 1,500 บาท
(ทาโครงงานศึกษาฯ 6 นก. + ค่าสอบ 10,000 บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

3,094,000

3,248,700

3,411,135

3,581,691

3,760,776

ค่าลงทะเบียน

2,059,720

2,162,706

2,270,842

2,384,384

2,503,602

รวมรายรับ

5,153,720

5,411,406

5,681,977

5,966,075

6,264,378
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2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,410,000

2,200,000

2,658,000

2,791,000

2,931,000

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

2,477,376

2,601,244

2,731,307

2,867,872

3,011,266

3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

2,676,344

2,810,162

2,950,669

3,098,203

3,253,113

5,153,720

5,411,406

5,681,976

5,966,075

6,264,379

หมวด เงิน

2557

2558

ก. งบดาเนินการ

รวม (ก)
ข. งบลงทุน

00,

ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

120,000

130,000

140,000

150,000

160,000

5,273,720

5,541,406

5,821,976

6,116,075

6,424,379

45

90

90

90

90

100,000

60,000

65,000

65,000

70,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในสถาบันฯ และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก 1 (วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต)
36 หน่วยกิต
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
37 หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
37 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
แผน ก
แผน ข
หมายเหตุ
ก1
ก2
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาบังคับ
1*
10
10
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับเลือก
3
3
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
12
18
หน่วยกิต
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แผน ก
ก1

ก2

แผน ข
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
6
(3-9)

หมายเหตุ

ง. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
36
12
หน่วยกิต
จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ประเมินผล
(3-9)
(3-9)
ไม่นับหน่วยกิต
แบบ S-U)
รวม
36
37
37
หน่วยกิต
* หมายเหตุ ไม่นับหน่วยกิต ในหมวดวิชาบังคับสาหรับแผน ก 1 สาหรับผู้ที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมจะต้องผ่านวิชาปรับพื้นฐาน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
ENV
หมายถึง วิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
LNG
หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย
หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4
หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิบ
หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกงานอุตสาหกรรมและโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เลข 1-2
หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทั่วไป
เลข 4-5-6 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านน้าและน้าเสีย
เลข 7
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านขยะและของเสียอันตราย
เลข 8
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน
เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา/หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิทยานิพนธ์
รหัสตัวเลขหลักหน่วย
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชาในแต่ละหมวดรายวิชา
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
10 หน่วยกิต
ENV 611
การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Fate of Pollutants in the Environment)
ENV 612
จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์
3(3-0-9)
ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in
Environmental Engineering)
ENV 671
เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย
3(3-0-9)
(Technologies of Hazardous Waste Management)
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ENV691

สัมมนาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Environmental Engineering Seminar)
ข. หมวดวิชาบังคับเลือก
แผน ก
ENV 616
ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Research Methods in Environmental Engineering)
แผน ข
ENV 617

1(0-2-3)
3 หน่วยกิต

สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม
(Statistics for Environmental Management)

ค. หมวดวิชาเลือก
12 /18 หน่วยกิต
ENV 531
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและองค์กร
(Environmental Law and Organization)
ENV 532
เศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม
(Environmental Socio-economics)
ENV 533
การจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management)
ENV 534
ความปลอดภัย สุขอนามัยและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(Safety, Health and Environmental Protection)
ENV 535
การป้องกันมลพิษ
(Pollution Prevention)
ENV 536
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการวางนโยบาย
(Environmental Economics and Policy)
ENV 541
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าขั้นสูง
(Advanced Water Treatment Processes)
ENV 591
หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topic I)
ENV 592
หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topic II)
ENV 593
หัวข้อพิเศษ 3
(Special Topic III)
ENV 613
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Risk Assessment)
ENV 614
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
(Environmental Toxicology)
ENV 615
เอนไวรอนเมตริกซ์
(Environmentrics)
ENV 641
เคมีของน้าสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Aquatic Chemistry for Environmental Engineering)
ENV 642
เคมีอินทรีย์สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Organic Chemistry for Environmental Engineering)

3(3-0-9)

3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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ENV 643

เทคโนโลยีการบาบัดน้าและน้าเสียขั้นสูง
(Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies)
ENV 644
ปฏิบตั ิการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
(Advanced Environmental Engineering Laboratory)
ENV 645
การกาจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ
(Biological Nutrient Removal)
ENV 646
แบบจาลองคุณภาพน้า
(Water Quality Modeling)
ENV 647
พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน
(Dynamics of Fluids in Porous Media)
ENV 648
แบบจาลองคุณภาพน้าใต้ดิน
(Groundwater Quality Modeling)
ENV 649
การบาบัดแบบไร้อากาศสาหรับน้าเสียอุตสาหกรรม(Anaerobic
Treatment for Industrial Wastewater)
ENV 650
กระบวนการออกซิเดชันขัน้ สูง
(Advanced Oxidation Processes)
ENV 672
การออกแบบ การดาเนินงาน และการบารุงรักษาหลุมฝังกลบ(Landfill
Design, Operation and Maintenance)
ENV 673
กระบวนการเผาแบบอินซิเนอเรชันและการออกแบบ
(Incineration Process and Design)
ENV 674
การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ
(Bioremediation)
ENV 681
เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา
(Atmospheric Chemistry and Meteorology)
ENV 682
การควบคุมคุณภาพอากาศขั้นสูง
(Advanced Air Pollution Control)
ENV 683
แบบจาลองคุณภาพอากาศ
(Air Quality Modeling)
ENV 684
การจัดการคุณภาพอากาศ
(Air Quality Management)
ENV 692
หัวข้อขัน้ สูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
(Advanced Topic in Environmental Engineering I)
ENV 693
หัวข้อขัน้ สูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
(Advanced Topic in Environmental Engineering II)
ENV 694
การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
(Special Study in Environmental Engineering I )
ENV 695
การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
(Special Study in Environmental Engineering II )
หรือวิชาอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ
ง. วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
6/12/36 หน่วยกิต

3(3-0-9)
3(1-4-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
6(0-0-18)
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ENV 697

โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6 หน่วยกิต
(Study Project in Environmental Engineering)
ENV 698
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(Thesis)
ENV 699
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
(Thesis)
จ. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน(วัดผลเป็น S/U)
ไม่นับหน่วยกิต
ENV 511
เคมีสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
2(2-0-6)
(Basic Environmental Chemistry)
ENV 512
หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Unit Operations and Processes in Environmental Engineering)
ENV 513
ชลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Hydraulic for Environmental Engineering)
ENV 515
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
2(2-0-6)
(Basic Environmental Microbiology)
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษา
3(2-2-9)
ระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น
ทั้งนี้ ขีน้ อยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามทีค่ ณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.4 แผนการศึกษา
นักศึกษาทุกแผนการศึกษา ที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานใน
ภาคฤดูร้อนก่อนเข้าศึกษา ในรายวิชาดังนี้
ENV 511
เคมีสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
2(2-0-6)
(Basic Environmental Chemistry)
ENV 512
หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Unit Operations and Processes in Environmental Engineering)
ENV 513
ชลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Hydraulic for Environmental Engineering)
ENV 515
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
2(2-0-6)
(Basic Environmental Microbiology)
หมายเหตุ : วิชาปรับพื้นฐานของนักศึกษาแต่ละคนจะขึน้ อยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ หน่วยกิตเฉพาะภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นวิชาปรับพื้ นฐาน จะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมที่ใช้ในการสาเร็จ
การศึกษา
แผน ก 1
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 699
วิทยานิพนธ์
9(0-18-36)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =54
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 699
วิทยานิพนธ์
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV691
สัมมนาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENV 699
วิทยานิพนธ์
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 699
วิทยานิพนธ์
รวม

9(0-18-36)
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =54
1(0-2-3) S/U
9(0-18-36)
9(0-20-39)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =59

9(0-18-36)
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =54
หมายเหตุ นักศึกษาทีจ่ ะเลือกเรียนแผน ก 1 จะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.5 ในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านการสัมภาษณ์ จากคณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตั้งจากทางภาควิชาฯ ลงทะเบียนเรียนวิชา ENV 691 สัมมนาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 1 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์จานวน 36 หน่วยกิต โดยอาจารย์ทปี่ รึกษาอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทา
กิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มเติมได้ แต่จะไม่นบั รวมเป็นหน่วยกิตสะสม ที่ใช้ในการสาเร็จการศึกษา จานวนหน่วยกิตรวมไม่ต่ากว่า 36 หน่วยกิต
การสาเร็จการศึกษา จะต้องเป็นไป ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แผน ก 2
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 611
การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
ENV 612
จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ 3(3-0-9)
ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENV xxx
วิชาเลือก 1
3(3-0-9)
ENV xxx
วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
รวม
12(12-0-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =48
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 671
เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย
3(3-0-9)
ENV 616
ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
ENV xxx
วิชาเลือก 3
3(3-0-9)
ENV xxx
วิชาเลือก 4
3(3-0-9)
รวม
12(12-0-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =48
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 691
สัมมนาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-2-3)
ENV 698
วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
รวม
7(0-14-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =41
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 698
วิทยานิพนธ์
รวม

6(0-12-24)
6(0-12-24)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =36

แผน ข
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 611
การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
ENV 612
จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ 3(3-0-9)
ในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENV 617
สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
รวม
9 (9-0-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =36
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 671
เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย
3(3-0-9)
ENV691
สัมมนาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-2-3)
ENV xxx
วิชาเลือก 1
3(3-0-9)
ENV xxx
วิชาเลือก 2
3(3-0-9)
รวม
10(9-2-30)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =41
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
ENV xxx
วิชาเลือก 3
3(3-0-9)
ENV xxx
วิชาเลือก 4
3(3-0-9)
ENV xxx
วิชาเลือก 5
3(3-0-9)
ENV 697
โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
2(0-4-8)
รวม
11(9-4-35)
ชั่วโมง /สัปดาห์ =48
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
ENV 697
โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENV xxx
วิชาเลือก 6
รวม
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)

4(0-8-16)
3(3-0-9)
7(3-8-25)
ชั่วโมง/สัปดาห์ =36
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหนง และคุณวุฒขิ องอาจารย
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1 รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน

2 รศ.ดร.จินต์ อโณทัย

3 รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์

4 ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
D.Eng. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand
(2530)
M.Eng. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand
(2525)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2521)
Ph.D. (Environmental Engineering),
Drexel University, U.S.A. (2539)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2532)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2528)
D.Eng.(Water and Wastewater
Engineering), Asian Institute of
Technology, Thailand (2542)
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศไทย (2537)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี ประเทศ
ไทย (2534)
Ph.D. (Chemical Engineering), Monash
University, Australia (2540)
M.App.Sc (Food Engineering),
New South Wales University, Australia
(2535)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2526)
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (2521)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557

13.0

16.0

19.0

19.0

19.0

13.0

13.0

16.0

18.0

18.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

5 ดร. วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Energy Technology), Royal
Institute of Technology, Sweden (2549)
M.Sc. (Sustainable Energy Engineering),
Royal Institute of Technology, Sweden
(2542)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร,ี
ประเทศไทย (2540)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.2.2 อาจารยประจา
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1 ผศ. จารุรัตน์ วรนิสรากุล
2 ผศ. ศักดิ์ชัย สุริยจันทราทอง
3 ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ
4 ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
5 ดร. ธิดารัตน์ บุญศรี
6

ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล

7

ดร.ธัญลักษณ์ ราษฎร์ภักดี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล
วศ.ม. (วิศวกรรมสุขาภิบาล),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Envi. Eng.), Vanderbilt University.
D.Eng. (Envi. Eng.), Asain Institute of
Technology.
Ph.D. (Env. Eng.), University of
Wollongong.
D.Eng. (Env.Eng.), Nagaoka University
of Technology.
Ph.D. (Civil. Eng.), North Dakota State
University.

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
9.0 12.0 8.0 8.0 8.0
10.0 9.0 6.0 10.0 10.0
10.0
11.0

10.0
14.0

10.0
14.0

12.0
15.0

12.0
15.0

10.0

10.0

10.0

12.0

12.0

5.0

6.0

3.0

11.0

11.0

11.0

14.0

14.0

16.0

16.0

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1 ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D. (Env. Eng.), The University of
Texas.
2 ดร.สุมนา สิริพัฒนากุล
Ph.D. (การจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสีย
อันตราย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3 ดร.ณรงค์ศักดิ์ ไชยสิทธิ์
วท.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0
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5. ขอกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการสาหรับการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ การปรับปรุงและ
พัฒนางานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู้
พัฒนาทักษะการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
5.1 คาอธิบายโดยยอ
วิทยานิพนธ์/โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่นักศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาประยุกต์ในการทาวิทยานิพนธ์ / โครงงาน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาโครงงานและการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาการปฏิบัติการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ และสามารถเขียนรายงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 สาหรับแผน ก 1
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 2 สาหรับแผน ก 2 และ ข
5.4 จานวนหนวยกิต
6 , 12 และ 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาที่ลงรายวิชาบังคับครบและมีความประสงค์จะทาโครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงงาน หรือ
วิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาแนะนา
-สาหรับนักศึกษาที่เลือกทาวิทยานิพนธ์ ให้เลือกหัวข้อ ภายในภาคเรียนที่ 1
-โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต ให้แจ้งหัวข้อ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 3
5.6 กระบวนการประเมินผล
แผน ก 1 และ 2 มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาแรก ที่ลงทะเบียนรายวิชา วิทยานิพนธ์ทั้งนี้จะมีคณะกรรมการสอบไม่น้อย
กว่า 2 ท่านเป็นผู้พิจารณา จากนั้นนักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษาต้อง
ได้รับการตอบรับผลงานเผยแพร่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปเล่มที่เป็นวิทยานิพนธ์(เป็นไปตามระเบียบการประเมินผลของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) นักศึกษาต้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แบบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ทั้งนี้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและ
คณะกรรมการภายใน 2 ท่าน โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผล
แผน ข โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต มีการสอบหัวข้อในภาคการศึกษาแรก ที่ลงทะเบียนรายวิชานี้และ จะต้อง
รายงานความก้าวหน้าการทาการศึกษาโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียน กระทั่งเสร็จสิ้นการทาโครงงาน นักศึกษา
ต้องสอบป้องกันโครงงานศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินผล และจะต้อง
ผ่านการสอบประมวลความรู้ในรายวิชา ENV 611, ENV 612 และ ENV 671
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
- มีศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้คาแนะนา การใช้ภาษาอังกฤษ
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ สัมนาวิชาการ โดยอ้างอิงงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษ
ความเป็นผู้นา รับผิดชอบ และมีวนิ ัย
- มีการทางานเป็นกลุ่ม โดยมีการกาหนดบทบาทความเป็นผู้นาและผู้ตาม เพื่อให้นักศึกษา
ปรับบทบาทได้
- สร้างวินัยในตนเอง และความรับผิดชอบในการทางานวิจัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานวิจัย โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทาง
ปัญญา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผู้อื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและ
ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อนื่
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อนื่
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึน้
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักศึกษา แสดงออกซึ่งภาวะผู้นา
ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน ส่งเสริมจรรยาบรรณในการเขียน
ผลงาน ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน สนับสนุนการการอ้างอิงผลงานที่นามาใช้
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากผลการปฏิบัติการของนักศึกษา ข้อมูลที่นักศึกษานามาเขียนรายงานเป็นข้อมูลที่หามาจริง จากการทดลอง
(2) ประเมินทักษะการแก้ไขปัญหาของนักศึกษา การทางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ความสามารถในการเป็นผู้นา
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์
ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา รวมทั้ง
เหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง จัดให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนและการทาวิจัยของนักศึกษา จากการสอบ และรายงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบทใหม่ทไี่ ม่คาดคิดทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแนวคิด
ริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทาง
วิชาการ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรูใ้ หม่ทที่ ้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะทีเ่ กี่ยวข้องในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติการทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่
สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติที่มีอยูเ่ ดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การอภิปรายกลุ่มในวิชาสัมนาให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงและมีทักษะในการนาเสนอในชั้นเรียน
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา ทาได้โดยการออกข้อสอบที่ทาให้นักศึกษาต้องใช้ความรู้ที่เรียนมาในการ
แก้ปัญหา เมื่อได้คาตอบแล้ว นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ทไี่ ด้ว่ามีความถูกต้อง หรือเหมาะสมหรือไม่ ในบางกรณีนักศึกษาจะต้อง
สามารถวิเคราะห์ต่อไปได้ถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขนึ้
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนด กิจกรรม/งานวิจัย ให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป และมีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่
แสดงออกระหว่างการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาทีเ่ หมาะสม กับงานวิจัย ของนักศึกษากษา
2.5.2 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่
เกี่ยวข้อง และประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึง ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชา

1 2
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาRemedial English Course for Post
Greduate Students 2 (1-2-6)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Insessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)
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1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของ
ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมูค่ ณะ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิศ์ รี
ของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบใน
ฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของ
วิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2.ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ
ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนือ้ หาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทีเ่ หมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน
ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3.ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้
อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการ
ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนทีห่ ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นทีเ่ หมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรือ
ในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานทีเ่ กี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทัง้ ทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาที่
เกี่ยวข้องได้
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
จริยธรรม
ปัญญา
รายวิชา

1
หมวดวิชาบังคับ
ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม (Fate of Pollutants in the
Environment)
ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ใน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in
Environmental Engineering)
ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย (Technologies of
Hazardous Waste Management)
ENV691สัมมนาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Environmental Engineering Seminar)
หมวดวิชาบังคับเลือก
ENV 616 ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Research Methods in Environmental Engineering)
ENV 617 สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม
(Statistics for Environmental Management)
หมวดวิชาเลือก
ENV 531 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและองค์กร
(Environmental Law and Organization)

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

1
ENV 532 เศรษฐกิจ-สังคม สิ่งแวดล้อม
(Environmental Socio-economics)
ENV 533 การจัดการสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management)
ENV 534 ความปลอดภัย สุขอนามัยและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Safety, Health
and Environmental Protection)
ENV 535 การป้องกันมลพิษ
(Pollution Prevention)
ENV 536 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการวางนโยบาย
(Environmental Economics and Policy)
ENV 541 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าขั้นสูง(Adavanced Water Treatment
Processes)
ENV 591 หัวข้อพิเศษ 1 (Special Topic I)
ENV 592 หัวข้อพิเศษ 2 (Special Topic II)
ENV 593 หัวข้อพิเศษ 3 (Special Topic III)
ENV 613 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk
Assessment)
ENV 614 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
ENV 615 เอนไวรอนเมตริกซ์
(Environmentrics)

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

1
ENV 641 เคมีของน้าสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Aquatic Chemistry for
Environmental Engineering)
ENV 642 เคมีอินทรีย์สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Organic Chemistry for
Environmental Engineering)
ENV 643 เทคโนโลยีการบาบัดน้าและน้าเสียขั้นสูง
(Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies)
ENV 644 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิง่ แวดล้อมขั้นสูง
(Advanced Environmental Engineering Laboratory)
ENV 645 การกาจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ
(Biological Nutrient Removal)
ENV 646 แบบจาลองคุณภาพน้า
(Water Quality Modeling)
ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน
(Dynamics of Fluids in Porous Media)
ENV 648 แบบจาลองคุณภาพน้าใต้ดิน
(Groundwater Quality Modeling)
ENV 649 การบาบัดแบบไร้อากาศสาหรับน้าเสียอุตสาหกรรม(Anaerobic
Treatment for Industrial Wastewater)
ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
(Advanced Oxidation Processes)

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

1
ENV 672 การออกแบบ การดาเนินงาน และการบารุงรักษาหลุมฝังกลบ(Landfill
Design, Operation and Maintenance)
ENV 673 กระบวนการเผาแบบอินซิเนอเรชันและการออกแบบ
(Incineration Process and Design)
ENV 674 การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ
(Bioremediation)
ENV 681เคมีบรรยากาศและอุตุนยิ มวิทยา
(Atmospheric Chemistry and Meteorology)
ENV 682 การควบคุมคุณภาพอากาศขั้นสูง
(Advanced Air Pollution Control)
ENV 683 แบบจาลองคุณภาพอากาศ
(Air Quality Modeling)
ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ
(Air Quality Management)
ENV 692 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
(Advanced Topic in Environmental Engineering I)
ENV 693 หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
(Advanced Topic in Environmental Engineering II)
ENV 694 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
(Special Study in Environmental Engineering I )

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา

1
ENV 695 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2 (Special Study in
Environmental Engineering II )
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ENV 697 โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Study Project in Environmental Engineering)
ENV 698 วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก 2
(Thesis)
ENV 699 วิทยานิพนธ์ สาหรับแผน ก 1
(Thesis)
หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน
ENV 511 เคมีสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
(Basic Environmental Chemistry)
ENV 512 หน่วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Unit Operations and Processes in Environmental Engineering)
ENV 513 ชลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Hydraulic for Environmental Engineering)
ENV 515 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
(Basic Environmental Microbiology)

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

4. ด้านทักษะ
5. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและ เชิงตัวเลข การ
ความรับผิดชอบ สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2

               



                





               





               





               






               





               





               





               





26
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิง
วิชาการโดยคานึงความรู้สึกของผูอ้ ื่น อย่างรอบรู้ ยุติธรรมและ
ชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนองปัญหาตามหลักการและ
ค่านิยมอันดี ให้ข้อสรุปที่ไวต่อความรู้สึกของผู้อื่น
(2) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อทบทวน
และแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อนื่ ใช้การวินิจฉัย
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและ
ปัญหาที่มผี ลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(3) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้อมของการ
ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและ
สังคม

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาสาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทฤษฎีที่สาคัญและนามา
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี และการวิจัยอย่างลึกซึ้งในกลุ่มวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการ
ประยุกต์ ตลอดจนผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มี
ต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดในอนาคต

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิด
ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง
ประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ และพัฒนาความคิด
ใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้า
ทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหา
ที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ โครงการวิจัยค้นคว้าทาง
วิชาการ หรือการปฏิบัติการทาง วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจยั และให้
ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัตทิ ี่มีอยู่เดิมได้อย่างมี
นัยสาคัญ

5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก จ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบระหว่างการศึกษา
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ
(3) มีการสัมภาษณ์นักศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒินอกหลักสูตร
2.2 การทวนสอบหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ภาวการณ์ได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(2) การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้แ ละเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ และหลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้ง อบรมวิธีการ
สอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
2. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการ สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.1.2 การจัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อแนะนาการจัดการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตรอันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาค
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสุตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวม
ข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
- พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยอาจารย์ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับและกรอบ - มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับกรอบ
และนักศึกษาสามารถก้าวทันหรือเป็น
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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เป้าหมาย
ผู้นาในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ใน
งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
- กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มี
แนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้
ความสามารถในวิชาการวิชาชีพ ที่
ทันสมัย
- ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน

- มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง

การดาเนินการ

การประเมินผล
แห่งชาติ

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทนั สมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5 ปี

- จัดการเรียนการสอนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นแกน เพื่อให้
นักศึกษามีทักษะ รู้จัก คิด วิเคราะห์ และ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
- ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
และผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
- กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญญาโทหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเป็นผูม้ ี
ประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมี
จานวนคณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
- สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาในทาง
วิชาการและ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
วิศวกรหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไปดูงาน
หลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ
- จัดให้มผี ู้สนับสนุนการเรียนรู้และ/หรือผู้ช่วย
สอน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้
ตลอดเวลา
- จัดทาฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ทั้งในและต่างประเทศและ
ผลงานทางวิชาการทุกปีการศึกษาเพือ่ เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร

- จานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ
ผู้เรียนเป็นแกน

- ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตทุกปี
- จานวนรายชื่ออาจารย์ พร้อม
ประวัติประสบการณ์ ผลงานทาง
วิชาการ การพัฒนาและฝึกอบรม

- ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์
-จานวนความร่วมมือทางด้านกับ
ต่างประเทศ
- จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการ
เรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนและความทันสมัยของ
ฐานข้อมูล

2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสต ทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษา
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยูเดิม
คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานั กหอสมุดกลางที่มี หนังสือด้านบริหารจัดการและด้านอื่นๆ
รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการส อน
อย่างพอเพียง
ลาดับที่ ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
2 เครื่อง
2
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
4 เครื่อง
3
เครื่องพิมพ์สาเนา
2 เครื่อง
4
โปรเจคเตอร์ แอลซีดี
4 เครื่อง
5
เครื่องฉายแผ่นทึบ
1 เครื่อง
6
เครื่องฉายข้ามศีรษะ
4 เครื่อง
7
Atomic Absorption Spectrophotometer
1 ชุด
8
UV-Visible Spectrophotometer
2 ชุด
9
Gas Chromatography
3 ชุด
10
Total Organic Carbon Analyzer
2 ชุด
11
Microwave Digestor
1 ชุด
12
Refrigerated Centrifuge
1 ชุด
13
เตาเผาอุณหภูมิสูง
1 เตา
14
ตู้อบความร้อน
1 ตู้
15
Shaker Incubator
1 ตู้
16
BOD Incubator
2 ตู้
17
Shaker Water Bath
1 ชุด
18
Hydrolyzing Unit
1 ชุด
19
Extraction Unit
1 ชุด
20
Kjeldahl Digestion Unit
1 ชุด
21
Automatic Titrator
1 ชุด
22
เครื่องปั่นแยกตะกอน
1 ชุด
23
Portable Sample
1 ชุด
24
Autoclave
1 ชุด
25
ชุดทาน้าบริสุทธิ์ (Ultrapure)
1 ชุด
26
กล้องจุลทรรศน์
5 ชุด
27
อุปกรณ์แสดงภาพบนจอโทรทัศน์(กล้องจุลทรรศน์)
1 ชุด
28
เครื่องวัดความขุ่น
1 ชุด
29
ชุดวิเคราะห์ Jar Test
1 ชุด
30
Bomb Calorimeter
1 ชุด
31
Karl Fisher Titration
1 ชุด
32
Luminometer
1 ชุด
33
Trinocular Microscope with Fluorescence
1 ชุด
34
FTIR
1 ชุด
35
Freeze Dryer System
1 ชุด
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ลาดับที่ ชื่ออุปกรณ์
จานวน
36
ICP
1 ชุด
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับ สานั กหอสมุ ด ในการจั ด ซื้อ หนั ง สื อ และต าราที่ เ กี่ยวข้ อ ง เพื่ อ บริ การให้ อ าจารย์ แ ละนั กศึ กษาได้ ค้ น คว้า และใช้
ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชี่อหนังสือ
ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับให้
สานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของคณะจะมี ห้องสมุด ย่อย เพื่ อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดส่ อการสอนอื่นเพื่อใช้
ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจาห้ องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อหาหนังสือเพื่อเข้า
สานักหอสมุด และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกใน
การใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. จัดหาห้องเรียน ห้อง ปฏิบตั ิการ 1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีระบบมัลติมีเดีย เพื่อใช้
1.รวบรวมข้อมูลจานวนห้องเรียนเครื่องมือ
ระบบเครือข่ายอุปกรณ์การเรียน
ประกอบการเรียนการสอนที่ทนั สมัยสามารถใช้ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เพื่อ
การสอน ทรัพยากรสื่อและ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณาให้เพียงพอต่อสัดส่วนของ
ช่องทางการเรียนรูท้ ี่เพียบพร้อม
นักศึกษา
เพื่อสนับสนุน การศึกษาทั้งใน/
นอก ห้องเรียน และการเรียนรู้
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการที่มเี ครื่องมือทันสมัย 2.จัดทาสถิติการใช้งานห้องเรียน
และเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากลเพื่อให้
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ในมิตจิ านวน
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติ และสร้างความ
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจานวน นักศึกษา
พร้อมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ที่มาใช้งานต่อหัวนักศึกษา
3.จัดให้มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษา 3.สถิติของจานวนหนังสือตาราและสื่อ
สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ด้วย
มัลติมีเดีย ที่มีให้บริการ รวมทั้งสถิติการ
จานวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
ใช้งานหนังสือตาราและสื่อมัลติมเี ดีย
4.จัดให้มีหอ้ งสื่อการเรียนการสอน มีบริการทั้ง 4. ผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หนังสือตารา และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อช่วยการ
การให้บริการทรัพยากร เพื่อการเรียนรู้
เรียนรู้ และค้นคว้าเพิ่มเติมแก่ผู้เรียน
และการปฏิบัติการ
5. กาหนดแผนการดูแล ซ่อมบารุง อุปกรณ์ การ 5.การมีอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่อยู่ใน
เรียนการสอน เพื่อให้มจี านวนเพียงพอ และ
สภาพดี และเพียงพอต่อจานวนนักศึกษา
ยืดอายุการใช้งาน
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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4.

5.

6.

7.

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบกรณ์ตรงจากการปฏิบัตมิ าให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกาหนด
นโยบายว่ากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารย์พิเศษนั้น
ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก
การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนง
บุคลาการสายสนับสนุนควรมีวุฒปิ ริญญาตรีทเี่ กี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก
ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่นการเตรียมห้องปฏิบัติการสาหรับการวิเคราะห์ขนั้ สูง ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
การสนับสนุนและการใหคาแนะนานักศึกษา
5.1 การใหคาปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มปี ัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้
โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ทปี่ รึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
(Office Hours) หรือนัดหมายตามต้องการเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ควรมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความชานาญเพิ่มเติมที่สามารถนามาประยุกต์กับงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาส่วน
ใหญ่ยังคงทางานที่เดิมโดยรับผิดชอบมากขึ้น จากผลสารวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตต้องการบุคลากรที่มีความสามารถดังนี้
6.1 นักวิจัยด้านเทคโนโลยีควบคุมมลพิษซึ่งมีความชานาญการและสามารถทาการศึกษาทดลองขั้นสูงเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
6.2 วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่มีความรอบรู้ทางเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถบริหารบุคลากรทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้
ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557 2558

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
X
X
X
X
X
สิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
X
X
X
X
X
กาหนดใน มคอ.3 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
X
X
X
X
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการ
X
X
X
X
X
9. เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
X
X
X
X
X
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
X
X
X
X
X
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
X
X
X
X
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
X
X
X
คะแนนเต็ม 5.0
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมหารือของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คาเสนอแนะด้านการใช้ กลยุทธ์ในการสอน
(2) การสอบถามหรือสนทนากับนักศึกษาด้านประสิทธิผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือ อาจารย์พี่เลี้ยง
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสารวจข้อมูลจาก
(1) นศ.ปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
(2) ผู้ใช้บัณฑิต
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
(3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
Remedial English Course for Post Graduate Students
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึก ษา
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.
LNG 600
Insessional English Course for Post Graduate Students
3 (2-2-9)
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 Remedial English Course for Post Graduate Students or Pass grade from placement
procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้าน
การอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง
จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการ
สื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
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.
ENV 511
เคมีสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
2(2-0-6)
Basic Environmental Chemistry
ลักษณะสมบัติของน้าและน้าเสีย หลักการเบื้องต้นของเคมีทั่วไป เคมีกายภาพ เคมีสมดุล เคมีอนิ ทรีย์ เคมีคอลลอยด์ และเคมี
นิวเคลียร์
Water and wastewater characteristics. Basic concepts of general chemistry, physical chemistry, equilibrium chemistry,
organic chemistry, colloid chemistry and nuclear chemistry.
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ENV 512

หน่วยปฏิบตั ิการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Unit Operations and Processes in Environmental Engineering
การดุลมวล โมเดลการไหล จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา และปฏิกรณ์ หลักการออกแบบพื้นฐานสาหรับหน่วยปฏิบัติการแยก
ของแข็งออกจากของเหลว การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ และกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ
Mass balances, flow models, reaction kinetics, and reactors. Fundamental design concepts for solid-liquid separation,
adsorption, ion exchange, and biodegradation process units.
ENV 513
ชลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Hydraulics for Environmental Engineering
คุณสมบัติของไหล ของไหลสถิต การไหลแบบคงที่ในท่อปิด การไหลในรางเปิด การวัดปริมาณการไหล เครื่องสูบน้า การ
ออกแบบท่อรับน้าเสีย ชลศาสตร์ในระบบบาบัดน้าเสีย
Properties of fluid. Fluid statics. Flow in pipe. Flow in open channel. Flow measurement. Basic concepts of pump and pump
selection. Sewer design. Plant hydraulics
ENV 515
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมพืน้ ฐาน
2(2-0-6)
Basic Environmental Microbiology
ความรู้พื้นฐานจุลชีววิทยา โครงสร้างของเซลล์ การเจริญเติบโตและการควบคุมจุลินทรีย์ เมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์
ในกระบวนการบาบัดน้าเสียทางชีววิทยา
Fundamental of microbiology; cell’s structure, microbial growth and control, microbial metabolism. Microorganism in
biological wastewater treatment process.
ENV 531
กฎหมายสิ่งแวดล้อมและองค์กร
3(3-0-9)
Environmental Law and Organization
ที่มาของกฎหมายสิ่งแวดล้อม หลักการออกกฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม คดีสิ่งแวดล้อม องค์กรสิ่งแวดล้อม ความเกี่ยวพันและบทบาทขององค์กรสิ่งแวดล้อม
Background of environmental law. Law and legislation principle. Environmental laws and regulations. International
environmental laws. Environmental debate case study. Environmental organizations. Relationships and roles of environmental organizations.
ENV 532
เศรษฐกิจ-สังคมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Socio-economics
ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการที่มี อิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม รูปแบบทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม และปัญหาสิ่งแวดล้อมตลอดถึงมาตรการการแก้ไข
Study of the effects of socio-economics change on the environment. Measures of influence socio-economics change and its
adverse environmental impact. Alternative models of socio-economics development on the basis of environmental conservation and public
participation. Relationship between socio-economics change and environmental problems and their solutions.
ENV 533
การจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Management
ระบบสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงและการวิเคราะห์ระบบ เกณฑ์กาหนดสาหรับการจัดการ สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม แหล่งเกิด แหล่ งรับ และวิถีการเปลี่ยนแปลงของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมดิน น้า และอากาศ หลักการของระบบการจัดการ
แนวคิดพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติ ข้อแนะนาและมาตรการป้องกันโดยอาศัยแนวทางด้านเทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ เครื่องมือสาหรับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและประโยชน์
Environmental systems. Dynamic approach and system analysis. Criteria for environmental system management.
Environmental aspect analysis: resources, sinks and pathways of soil, water and air environment. Principles of management system, basic
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concepts and practice. Guidelines and preventive measures based on technocentric and ecocentric approach;Tool for environmental management
and its benefit.
ENV 534
ความปลอดภัย สุขอนามัย และการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Safety, Health, and Environmental Protection
กฎหมายและมาตรฐาน ความรู้ทางด้านความเสี่ยง การประเมิน และการจัดการความเสี่ยงอันตราย การป้องกันทางด้านไฟฟ้า
การป้องกันเพลิงไหม้ การอพยพเพลิงไหม้ และความปลอดภัยในการทางานกับเครื่องจักรกล การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการประกอบ
อาชีพ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทางาน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตรวจสอบ และแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน
Regulation and standard. Risk perception, assessment, and management. Electrical hazard, fire protection, fire evacuation,
and mechanical hazard. Prevention and control of occupational accidents, prevention and control of workplace hazards, personal protective
equipment, audits, and emergency planning.
ENV 535
การป้องกันมลพิษ
3(3-0-9)
Pollution Prevention
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม แนวความคิดการป้องกันมลพิษ การประเมินวงจรชีวิต เศรษฐศาสตร์การ
ป้องกันมลพิษ การวางแผนการป้องกันการเกิดมลพิษ การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านการอนุรักษ์น้า พลังงาน และสารเคมี การจัดการสาร
ตกค้าง การแพร่ของสารมลพิษ กรณีศึกษา
Industry and environment. Environmental regulations. Concepts of pollution prevention. Life-cycle assessment. Pollution
prevention economics. Pollution prevention planning. Design for the environment conservation of water, energy, and chemicals. Fugitive
emission. Case studies.
ENV 536
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการวางนโยบาย
3(3-0-9)
Environmental Economic and Policy
ความหมายของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อุปสงค์ อุปทาน และราคา เครื่องมือในการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม การประเมินค่าใช้จ่าย-ผลที่ได้ ค่าธรรมเนียม ภาษีมลพิษ ความเต็มใจจ่าย การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการทางสิ่งแวดล้อม
การจัดสรรทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคต การวางนโยบายทางเศรษฐศาสตร์
Defining environmental economics. Demand Supply and Price, analysis tools for environmental economics, cost-benefit
analysis, emission charges, emission tax, and willingness to pay. Economic analysis for environmental project, natural resources management for
sustainable future, and policy setting for economic.
ENV 541
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Water Treatment Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้าขั้นสูง เทคโนโลยีการแยกของเหลว การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดติดผิว รีเวิร์
สออสโมซิส ไมโครฟิลเตรชัน อัลตร้าฟิลเตรชัน อิเล็กโทรไดอะไลซิส
และ อิ เ ล็ ก โทรดิ ไ อออไนเซชั น แบบต่ อ เนื่ อ ง เทคโนโลยี ก ารแยกก๊ า ซด้ ว ยเยื่ อ กรองรู พ รุ น และการไล่ ก๊ า ซ กระบวนการฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยแสง
อัลตราไวโอเลต และโอโซน การเลือกใช้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าขั้นสูงและกรณีศึกษา
Development of advanced water treatment technologies. Liquid separation technologies, ion exchange resin, adsorption,
reverse osmosis, microfiltration, ultrafiltration, electrodialysis and continuous electro-deionization. Gas separation technologies, porous
membranes and stripping. Disinfection processes, ultraviolet and ozone. Selection of alternatives treatment processes and case studies.
ENV 591
หัวข้อพิเศษ 1
3(3-0-9)
Special Topic I
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศ
ให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
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These open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in environmental engineering or related
areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 592
หัวข้อพิเศษ 2
3(3-0-9)
Special Topic II
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศ
ให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in environmental engineering or related
areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 593
หัวข้อพิเศษ 3
3(3-0-9)
Special Topic III
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศ
ให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
hese open courses are to allow presentation of the special topics of current interests in environmental engineering or related
areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 611
การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Fate of Pollutants in the Environment
การศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของสารเคมี หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายและการแปรสภาพของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมทั้งใน
บรรยากาศ น้า ดิน ตะกอน และสิ่งมีชีวิต สัมประสิทธิ์การแบ่งแยก ความสามารถในการละลายน้า การดูดซับโดยดินหรือตะกอน การย่อยสลาย
ทางชีวภาพ 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.
ENV 612
จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ในวิศวกรรม
3(3-0-9)
สิ่งแวดล้อม
Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in Environmental
Engineering
การตรวจหาสมการแสดงอัตราเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ของการเติบโตของจุลชีพ ปฏิกิริยาการ
ใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่ง การแปรผลของข้อมูลในการทดลองทางจลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลโดยการแพร่และการพามวล การถ่ายเทมวล
ระหว่างเฟส การถ่ายเทมวลแบบมีปฏิกิริยา ตัวแปรและสมการสาหรับการออกแบบปฏิกรณ์แบบอุดมคติ การวิเคราะห์และการออกแบบปฏิกรณ์
ชีวภาพ
Determination of rate expression, reaction mechanism, kinetics of microbial growth, and enzyme catalyzed reactions.
Interpretation of reaction rate data. Mass transfer by diffusion and convection. Interphase mass transfer. Mass transfer with reaction. Variables
and designing equations for ideal reactors. Analysis and design of biological reactors.
ENV 613
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Risk Assessment
คาจากัดความความเสี่ยง การวิเคราะห์ระบบ การใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การ
ประเมินความเสี่ยงทางด้านปริมาณ การสร้างแบบจาลอง ความสัมพันธ์ของการได้รับ-การตอบสนอง การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนด้วยวิธีการมอน
ติคาร์โล และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ และความเสี่ยงนิเวศวิทยา การบริหารความเสี่ยงและการสื่อสารความ
เสี่ยง
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Definition of risk. System analysis. Application of mathematical methods for environmental risk assessment, quantitative risk
assessment, modeling exposure fields, modeling, exposure-response relationships. Monte Carlo method for uncertainty, and variability analysis.
Health Risk assessment and Ecological Risk assessment. Risk management and Risk communication.
ENV 614
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Toxicology
ความรู้เบื้องต้นทางพิษวิทยา สารมลพิษที่ปนเปื้อนในดิน น้า และอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของการดารง
ชีพ ผลกระทบของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพอนามัยและกฎหมายควบคุมการเกิดมลภาวะ ความเป็ นพิษของสารเคมีที่ปนเปื้อนใน
อาหาร น้าดื่ม และอากาศ ความเป็นพิษของสารประเภทโลหะหนักและสารอินทรีย์ตกค้างประเภทต่างๆ การประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษต่อ
สภาวะแวดล้อมและสุขภาพ
Basic principles of toxicology. Types of pollutants in environments including natural originated and anthropogenic
substances. Health effects of chemicals in environments and legal control of pollutants. Toxicity of chemicals contaminated in food, water, and
air. Toxicity of heavy metals and trace organic compounds. Risk assessment of health hazards and the effect of environmental pollutants.
ENV 615
เอนไวรอนเมตริกซ์
3(3-0-9)
Environmetrics
สถิติและการแก้ปัญหา การเก็บตัวอย่างและกลยุทธ์การเก็บตัวอย่าง การนาเสนอข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูล
ความน่าจะเป็นและการแจกแจง การแจกแจงของตัวอย่างและทฤษฎีบท ลิมิตส่วนกลาง ขอบเขตความมั่นใจ การทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธ์
และการวิเคราะห์การถดถอย การออกแบบการทดลอง
Statistics and problem solving, sampling and sampling strategies. Presentation of data, descriptive statistics, exploratory data
analysis, probability and distributions. Sampling distributions and Central Limit Theorem. Confidence intervals, hypothesis testing, correlation
and regression. Experimental design.
ENV 616
ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Research Methods in Environmental Engineering
การพัฒนาทักษะด้านการวิจัย ระบบความคิด-การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์ การสืบค้น
วารสารปริทรรศน์ การวางแผนและการปฏิบัติงานตามแผนวิจัย การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษา การจัดเตรียม
บทคัดย่อและบทความเต็มรูปแบบ การหลีกเลี่ยงการโจรกรรมวรรณกรรม-เทคนิคการถ่ายข้อความ การอ้างคาพูด และการสรุปความ การจดบันทึก
ย่อ 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.
ENV 617
สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่งแวดล้อม (บังคับเลือกแผน ข)
3(3-0-9)
Statistics for Environmental Management
บทบาทของสถิติในวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การสุ่มตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม การตรวจวัดทางสิ่ งแวดล้อม การจัดการข้อมูล
แบบจาลองทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการประมวลผลโดยใช้ SPSS การศึกษาด้วยการสังเกตและการทดสอบ การสรุปข้อมูล การ
แสดงผลข้อมูล
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.
ENV 641
เคมีของน้าสาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Aquatic Chemistry for Environmental Engineering
พฤติกรรมทางเคมีของสารประกอบประเภทอนินทรีย์ในแหล่งน้าธรรมชาติ น้าเสีย และน้าที่ผ่านการบาบัดโดยครอบคลุมถึง
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สภาวะสมดุลของกรด-เบส การสร้างไอออนเชิงซ้อน การตกผลึกและการละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน และ
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ปฏิกิริยาบนพื้นผิวของแข็ง การประยุกต์ใช้หลักการขั้นสูงเพื่อคาดการณ์หรือประมาณการแนวโน้มหรือรูปแบบของการแปรเปลี่ยนและการ
เคลื่อนย้ายของสารมลพิษอนินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้าตามธรรมชาติและในระบบบาบัด
Chemical behaviors of inorganic substances in natural waters, wastewaters, and treated waters. Chemical kinetics, chemical
equilibrium, acid-base chemistry, coordination chemistry, precipitation and dissolution. Oxidation-reduction reactions, and reactions on solid
surfaces. Application of advanced principles to prediction of general trends in the fate and transport of inorganic contaminants in natural
environment and treatment system.
ENV 642
เคมีอินทรีย์สาหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Organic Chemistry for Environmental Engineering
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกับ เคมี อิ น ทรี ย์ การวิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบสารประกอบอิ น ทรี ย์ สมบั ติ ท างกายภาพและเคมี ข อง
สารอินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการละลาย ความเป็นกรดและเบส การแพร่ระหว่างตัวกลางและการซับ การเปลี่ยนรูปของสารอินทรีย์
ในสิ่งแวดล้อมด้วยปฏิกิริยาทางเคมี 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.
ENV 643
เทคโนโลยีการบาบัดน้าและน้าเสียขั้นสูง
3-(3-0-9)
Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies
หลักการบาบัดน้าเสียขั้นสูง กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง การดูดซับ การแลกเปลี่ ยนประจุ และการกรองแบบใช้เยื่อแผ่น
กระบวนการทางชีวภาพสาหรับการบาบัดขั้นที่สามเพื่อกาจัดธาตุอาหาร กระบวนการทางชีวภาพแบบไร้อากาศ และอัตราการบาบัดสูง
เทคโนโลยีใหม่
Fundamental of advance water and wastewater treatment technologies. Advanced oxidation processes (AOPs). Adsorption,
ion exchange, and membrane filtration. Tertiary biological treatment for nutrient removal (BNR). High rate anaerobic reactor (HRAR).
Innovative treatment technologies.
ENV 644
ปฏิบัตกิ าร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
3(1-4-9)
Advanced Environmental Engineering Laboratory
เทคนิคการปฏิบัติการทดลองขั้นสูงทางเคมี ฟิสิกส์เคมี และชีวิทยาของหน่วยผลิตน้าประปาและหน่วยบาบัดน้าเสีย การวัดการ
ตกจม กระบวนการแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ การฆ่าเชื้อโรค การกาจัดธาตุอาหารทางเคมี การแลกเปลี่ยนไอออน การดูดซับ การแพร่กระจาย
Advanced laboratory techniques in analytical chemistry, physicochemistry, and biology related to water and wastewater
treatment unit operations. Settling test. Activated sludge process. Disinfection. Chemical nutrient removal. Ion exchange. Adsorption.
Dispersion.
ENV 645
การกาจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ
3(3-0-9)
Biological Nutrient Removal
วัฏจักรของธาตุอาหาร ชีวเคมีและชีววิทยาของการกาจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การทา สมดุลมวลและจลนพลศาสตร์การ
จับใช้ธาตุอาหาร ชนิดของกระบวนการและการออกแบบกระบวนการกาจัดแอมโมเนีย ไนเตรต และฟอสฟอรัสทางชีวภาพ การบาบัดแบบแยกและ
แบบรวม
Nitrogen and phosphorus cycles. Principles of biochemistry and biological for nitrogen and phosphorus removal. Mass
balance and kinetics for nutrient uptake. Biological nutrient removal processes configuration and design for ammonia, nitrate, and phosphorus
removal both separated and combined systems.
ENV 646
แบบจาลองคุณภาพน้า
3(3-0-9)
Water Quality Modeling
การพัฒนาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์สาหรับการเฝ้าตรวจและจัดการคุณภาพน้า การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
การใช้เทคนิคเชิงตัวเลขเพื่อการแก้สมการเชิงอนุพันธ์ที่ไม่เชิงเส้น การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
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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.
ENV 647
พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุน
3-(3-0-9)
Dynamics of Fluids in Porous Media
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นหินอุ้มน้า น้าใต้ดิน สมบัติของตัวกลางพรุน ความดันของไหลและคุณสมบัติ สมการการเคลื่อนที่ของ
ของเหลวที่เป็นเนื้อเดียวกัน สมการแสดงความต่อเนื่อง และสมการอนุรักษ์ของของไหลที่เป็นเนื้อเดียวกั น การแก้ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตและค่า
ต่างๆ การประมาณการไหลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้แรงดัน 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.
ENV 648
แบบจาลองคุณภาพน้าใต้ดนิ
3-(3-0-9)
Groundwater Quality Modeling
ลักษณะทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในน้าใต้ดิน การสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ใน
การทานายพฤติกรรมของสารมลพิษ ในชั้นหินอุ้มน้า กลไกของการผสมผสาน การกระจาย การแพร่ การดูดซับ และการย่อยสลายทางชีวภาพ วิธี
ทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เทคโนโลยีในการเฝ้าตรวจคุณภาพน้าใต้ดิน
Mathematical descriptions of pollutant transport processes in groundwater. Development of models to predict contaminant
behavior in aquifers. Advection, dispersion, diffusion, adsorption, and biological degradation mechanisms. Analytical and numerical methods.
Groundwater monitoring technology.
ENV 649
การบาบัดแบบไร้อากาศสาหรับน้าเสียอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
Anaerobic Treatment of Industrial Wastewater
บทน า มุ ม มองรวมการบ าบั ด น้ าเสี ย ชี ว ภาพ หลั ก การบ าบั ด แบบไร้ อ ากาศ ข้ อ พิ จ ารณาในการเดิ น ระบบ โปรโตคอล
ความสามารถในการบาบัด การตรึงมวลชีวภาพ การเปรียบเทียบชนิดถังปฏิกรณ์ ความเป็นด่าง โลหะที่ต้องการปริมาณน้อยมาก การตอบสนอง
ความเป็นพิษ การเกิดซัลไฟด์ สารย่อยสลายยาก และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Introduction to anaerobic digestion, global perspective on biological treatment. Principles of anaerobic treatment. Operational
considerations. Treatability protocol. Biomass immobilization. Reactor configuration comparisons, bicarbonate alkalinity, trace metals, toxicity
response, sulfide production, refractory organics, and other related topics.
ENV 650
กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Oxidation Processes
บทนาของกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง ปฏิกิริยารีดักชัน-ออกซิเดชัน ไฮดรอกซิลราดิคอล และปฏิกิริยาออกซิเดชัน แสงอัล
ตราไวโอเล็ต(แสงยูวี) ทฤษฎีและพื้นฐานของแสงยูวีและไททาเนียมไดออกไซด์ แสงยูวีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ กระบวนการเฟนตัน
กระบวนการยูวีเฟนตัน การศึกษาจลนศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ในการบาบัดสิ่งปนเปื้อนจากน้าเสีย
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 and
applications in contaminant removal from wastewater.
ENV 671
เทคโนโลยีการจัดการของเสียเสี่ยงอันตราย
3(3-0-9)
Technologies of Hazardous Waste Management
ลักษณะของของเสียเสี่ยงอันตราย แหล่งกาเนิด การประเมินการเสี่ยง เทคนิคการลดปริมาณของเสียเสี่ยงอันตรายและการนา
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการ
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Introduction to hazardous wastes including characterization, generation sources, and risk assessments. Technologies of waste
minimization and resource recovery. Management of hazardous wastes including handling, storage, and transportation, and management.
ENV 672
การออกแบบ การดาเนินงาน และการบารุงรักษาหลุมฝังกลบ
3(3-0-9)
Landfill Design, Operation, and Maintenance
ศึกษาถึงหลั กการของการฝังกลบ การวางแผน วิธีการออกแบบ การควบคุมดูแลและการปิดหลุมฝังกลบหลังจากเต็มแล้ว
ตลอดจนการดูแลรักษาที่ฝังกลบในระยะยาว การจัดการของเสียที่เกิดจากพื้นที่ฝังกลบ การเคลื่อนที่ การควบคุม และการใช้งานของก๊าซที่เ กิดขึ้น
การควบคุมและบาบัด น้าชะละลาย การกาจัดของเสียเสี่ยงอันตรายและของเสียที่มีลักษณะจาเพาะอื่นๆ 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.
ENV 673
กระบวนการเผาแบบอินซิเนอเรชันและการออกแบบ
3(3-0-9)
Incineration Process and Design
ทฤษฎีการเผาไหม้ สมบัติทางฟิสิกส์และเคมีของเชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ ของเหลว และของแข็ง อากาศเชิงทฤษฎีและอากาศ
ส่วนเกิน วิธีการควบคุมการปล่อยสารมลพิษโดยการเผาไหม้ การเผาไหม้ของขยะ สลัดจ์ และของเสียเสี่ยงอันตราย การวิเคราะห์ไอเสีย ขี้เถ้ า และ
การกาจัด รูปแบบของเตาอินซิเนอเรเตอร์ อุปกรณ์การนาความร้อนกลับมาใช้ใหม่ และการกาหนดขนาดของเตาอินซิเนอเรเตอร์
Introduction to combustion theory. Physical and chemical properties of gaseous, liquid, and solid fuels. Theoretical air
requirement and excess air. Concepts of combustion as an emission control method. Combustion of solid wastes, sludges, and hazardous
wastes. Flue gas analysis, ash and its disposal. Type of incinerator, heat recovery equipment. Sizing of an incinerator.
ENV 674
การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ
3(3-0-9)
Bioremediation
การศึกษาเบื้องต้นทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลายทางชีววิทยา ข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา แบบจาลองน้าใต้ดิน หลักการ
พื้นฐานทางชีววิศวกรรมของดินและน้าใต้ดิน การฟื้นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพของดินและดินชั้นรอง แหล่งน้าจืดและน้าทะเล
Introduction to microbiology and biodegradation, hydrogeologic information, groundwater modeling. Fundamental principles
of bioengineering of soils and groundwater. Discussion of bioremediation of surface and subsurface soils, freshwater, and marine systems.
ENV 681
เคมีบรรยากาศและอุตนุ ิยมวิทยา
3(3-0-9)
Atmospheric Chemistry and Meteorology
ความสัมพันธ์ของโลกกับบรรยากาศ ส่วนประกอบทางเคมีและเคมีบรรยากาศ ปฏิกิริยาเคมีแสงอาทิตย์และจลนพลศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ การแปรสภาพและพฤติกรรมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักและสารมลพิษอากาศในบรรยากาศ ปัญหาของบรรยากาศชั้น
โทรโปสเฟียร์และ สตราโตสเฟียร์ในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น การกระจายตัวของพลูม ความรู้เบื้องต้นแบบจาลอง
คณิตศาสตร์ของบรรยากาศ
Study of Earth and atmosphere relationships, chemical composition, and chemistry of atmosphere. Photochemistry and
kinetics applied to atmosphere. Fates and behavior of major constituents and air pollutants in the atmosphere. Problems in troposphere and
stratosphere in global, regional, and local scales. Introduction to meteorology, plume dispersion, and introduction to atmospheric modeling.
ENV 682
การควบคุมคุณภาพอากาศขัน้ สูง
3(3-0-9)
Advanced Air Pollution Control
ธรรมชาติและแหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ การแพร่กระจายจากแหล่งกาเนิดแบบจุด แบบเส้น และแบบพื้นที่ ปัจจัย ทาง
อุตุนิยมวิทยาและระดับของภาวะมลพิษอากาศ กลไกในการควบคุมอนุภาค ระบบและเครื่องมือในการควบคุม
Nature and sources of atmospheric pollution; diffusion from point, line, and area sources. Meteorological factors and air
pollution potential. Particulate control mechanisms, control devices, and control systems.
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ENV 683

แบบจาลองคุณภาพอากาศ
3(3-0-9)
Air Quality Modeling
วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและโลก วิธีทางสถิติ ความน่าจะเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์คุณภาพอากาศ กระบวนการทางกายภาพของบรรยากาศ เช่น การแพร่กระจาย การหักเห การเคลื่อนย้าย และขอบเขต
ของฟลักซ์ วิธีการเก็บตัวอย่างอากาศจากบรรยากาศและจากปล่องควันของโรงงานอุตสาหกรรม
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.
Sampling methods of ambient air and stack emission.
ENV 684
การจัดการคุณภาพอากาศ
3(3-0-9)
Air Quality Management
ศึกษาถึงความรู้ เบื้อ งต้น เกี่ยวกับมลพิษ ทางอากาศ มลพิษทางอากาศในเมือง ภูมิภาค และโลก ผลกระทบต่อสุ ขภาพและ
สิ่งแวดล้อม การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งกาเนิด การตรวจวัดมลพิษ อุตุนิยมวิทยาและการกระจายตัวของสารพิษ แบบจาลองทางทางคณิตศาสตร์
และการประยุกต์ใช้ การจัดการมลพิษทางอากาศ นโยบาย ปฏิกิริยา เคมีแสง และ มลพิษทางอากาศในอาคาร
This course focuses on the Introduction to Air Pollution; Urban, Global and Regional Air Pollution; 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; Photochemical Pollution; and
Indoor Air Pollution.
ENV 691
สัมมนาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-2-3)
Environmental Engineering Seminar
รายละเอียดกรณีศึกษา การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเทคนิคการบาบัดที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือที่เกี่ยวข้อง
Details of case study, group discussions. Case analysis of environmental problems, new developed treatment technologies,
progress in environmental engineering and or related fields.
ENV 692
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม 1
3(3-0-9)
Advanced Topic in Environmental Engineering I
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะ
ประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอน รายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the advanced topics of current interests in environmental engineering or
related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 693
หัวข้อขั้นสูงทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม 2
3(3-0-9)
Advanced Topic in Environmental Engineering II
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะ
ประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอน รายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the advanced topics of current interests in environmental engineering or
related areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 694
การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1
3(3-0-9)
Special Study in Environmental Engineering I
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมสิ่ง แวด-ล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่
น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
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These open courses are to allow presentation of the specific topics of current interests in environmental engineering or related
areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 695
การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2
6 (0-0-18)
Special Study in Environmental Engineering II
รายวิชาเหล่านี้เป็นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ
โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมีการเปิดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the specific topics of current interests in environmental engineering or related
areas. Further details will be announced in advance upon their availability.
ENV 697
โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6 หน่วยกิต
Study project in Environmental Engineering
โครงงานศึกษาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นซึ่ง
ครอบคลุมถึงการสืบค้นงานศึกษาที่ผ่านมา การรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล และการสรุปผลการศึกษา
A study project in environmental engineering related to environmental management or problem solving, including literature
reviews, data collection, interpretation, analysis, and conclusion.
ENV 698
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การศึกษาวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การแนะนาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานที่ทา
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินผลของงานศึกษาอื่นๆที่ผ่านมาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลองและดาเนินการ
ทดลอง การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล และการอภิปรายและการสรุปผลการทดลอง
An intensive research study in environmental engineering under the intimate guidance by a thesis supervisor. Works involve
critical review and interpretation of literature on the related topics, experimental design and setup, collection and analysis of experimental data,
and discussion and conclusion.
ENV 699
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
การศึกษาวิจัยขั้นสูงทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมภายใต้การแนะนาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งานที่ทา
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินผลของงานศึกษาอื่นๆที่ผ่า นมาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลองและดาเนินการ
ทดลอง การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล และการอภิปรายและการสรุปผลการทดลอง
An intensive research study in environmental engineering under the intimate guidance by a thesis supervisor. Works involve
critical review and interpretation of literature on the related topics, experimental design and setup, collection and analysis of experimental data,
and discussion and conclusion.

