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หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
หลักสู ตรปรับปรุงพ.ศ. 2558
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
1.1 ระบุรหัส
1.2 ชื่อหลักสู ตร(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
2.1ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

: 2547001
: หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
: Doctor of Philosophy Program in Environmental Engineering
:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม)
Doctor of Philosophy (Environmental Engineering)
ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม)
Ph.D. (Environmental Engineering)

3. วิชาเอก(ถ้ ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี

48
48
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาราเรี ยนเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
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5.4. ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5. การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรปรับปรุ ง กาหนดเปิ ดสอน เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2558
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 192
เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี การศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักวิจยั /นักวิชาการทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในภาครัฐและเอกชน
(2) ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ชื่ อสกุล ตาแหน่ งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่ อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)
ๆรศ. ดร.จินต์ อโณทัย

Ph.D. (Environmental
Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ผศ. ดร.วิลาสิ นี อยูช่ ชั วาล D.Eng. (Energy and
Environmental Science)
M.Eng. (Environmental
Engineering and Management)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม)

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,
ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา
(ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา)
Drexel University, U.S.A. (1996)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2532)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2528)
Nagaoka University of Technology, Japan
(2008)
Asian Institute of Technology, Thailand
(2004)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2544)
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ชื่ อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา)
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)
รศ. ดร.ปิ ยะบุตร
วานิชพงษ์พนั ธุ์

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา,
ประเทศทีส่ าเร็จการศึกษา
(ปี ทีส่ าเร็จการศึกษา)

D.Eng. (Water and
Asian Institute of Technology, Thailand
Wastewater Engineering)
(1999)
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2537)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2534)

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแนวโน้ม การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศไทยและของโลก เช่ น การ
รวมตัวของเศรษฐกิ จในอาเซี ยน (Asean Economic Community, AEC) ความต้องการและปั ญหาด้าน
พลังงาน การเกิดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม หรื อมลพิษอุบตั ิใหม่ อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ปัญหา
ภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อน แนวโน้มการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ เศรษฐกิจสี เขียวมากขึ้น การพัฒนา
โครงสร้างสาธารณู ปโภคพื้นฐานของประเทศ ฯลฯจึงเป็ นความจาเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตรให้มี วิชา
เนื้ อหาวิชา ครอบคลุมและรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นตลอดจนสามารถรองรับงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
และสามารถผลิตบัณฑิตในระดับปริ ญญาเอก เพื่อเป็ นนักวิจยั ตลอดจนผูน้ าในการแก้ปัญหาและป้ องกัน
การเกิ ด ปั ญ หาทางสิ่ ง แวดล้อ มในระดับ ประเทศและระดับ ภู มิ ภ าค และการสร้ า งงานวิ จ ัย ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล และตอบสนองความต้องการของประเทศได้
11.2สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
จากการเปลี่ยนแปลงของบริ บทด้านสังคม เช่น โครงสร้างประชากรที่เริ่ มเข้าสู่ ภาวะสังคมผูส้ ู งอายุ
ประชาชนตื่นตัวในความมีส่วนร่ วมในชุ มชนมากขึ้นการต่อต้านของชุ มชนท้องถิ่ นต่อโครงการพัฒนา
หรื อโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การสื่ อสารไร้ พรมแดน ปั ญหาภัยคุ กคามจากภาวะโลกร้ อน
ฯลฯ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรรม เช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกบั การดารงชี พ
ของมนุ ษย์ ความต้องการให้ภาคเอกชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมฯลฯ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลง
ของบริ บทด้านกฎหมายที่ ให้สิทธิ แก่ ประชาชนในการมี ส่วนร่ วมและตรวจสอบการดาเนิ นงานของ
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ภาครัฐตามที่กาหนดในกฎหมายต่างๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ส่ งผล
ให้เกิดกระแสและเครื อข่าย “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ในระดับสากล เช่น Low CO2Society, Green Community
ฯลฯ ซึ่ งต้องมีการจัดการความรู ้ ทางด้านการควบคุม/ป้ องกันและการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ น
ระบบบนพื้นฐานที่คานึ งถึงคุณธรรมและจริ ยธรรม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือชี้ นาและกลไกขับเคลื่อนให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนอีกทั้งยังสอดคล้องกับวิธีชีวติ ของคนไทย
12.ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสถานการณ์ภายนอกที่เกิดพลวัตรอย่างต่อเนื่องดังกล่าวข้างต้น ส่ งผลกระทบให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบบริ หารจัดการสิ่ ง แวดล้อมอย่า งรวดเร็ ว เช่ นกัน จึ ง มี ค วามจาเป็ นต้องพัฒ นา
หลักสู ตรในเชิงรุ ก เพื่อผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมและการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมที่มีศกั ยภาพ ใฝ่
เรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองไม่หยุดนิ่ ง ประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และมีทกั ษะทางการ
วิจยั เพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆที่เกิ ดจากวิวฒั นาการต่างๆในอนาคต หรื อมีทกั ษะทางการบริ หารจัดการเพื่อ
แก้ปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมของผูป้ ระกอบการและชุ ม ชน อันจะส่ ง ผลต่ อศัก ยภาพของประเทศ ท าให้
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุ รกิจและอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและสากล
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรนี้พฒั นาขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ งได้รับการ
คัด เลื อ กให้ เ ป็ นมหาวิ ท ยาลัย วิ จ ัย แห่ ง ชาติ (National Research Iniversity) โดยได้มุ่ ง เน้ น การเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั และมุ่งสู่ ความเป็ นเลิศทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการวิจยั นอกจากนี้ หลักสู ตรยังได้
มุ่งเน้นการผลิ ตดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตที่ เป็ นคนดี และมี คุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อสังคมไทยตามพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่ น รายวิชา
ทีเ่ ปิ ดสอนเพื่อให้ บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรื อต้ องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
รายวิชาในหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรื อคณะอื่นๆ ที่นกั ศึกษาสามารถ
เลือกลงเป็ นวิชาเลือกได้ ตามความเห็นชอบของกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ เพื่อเป็ นการบูรณาการ
องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
วิทยานิพนธ์
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องจัดให้มีการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะครุ ภณ
ั ฑ์เพื่อการวิจยั
ของคณะต่างๆร่ วมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อนักศึกษาและหน่วยงาน
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หมวดที่2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ความเข้าใจในงานวิศวกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมสามารถวิจยั พัฒนา ให้เกิดองค์
ความรู ้ แ ละนวัต กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ และสามารถสร้างงานวิจยั ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งเป็ นผูท้ ี่มีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณ
ของความเป็ นวิศวกร
1.2 ความสาคัญ
จากมลภาวะต่างๆ ที่ประเทศไทย กาลังประสบอยูใ่ นปั จจุบนั มักมีสาเหตุหนึ่งมาจากสารเคมีใหม่ๆ
ที่เกิ ดจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การใช้ฟอสซิ ลเป็ นพลังงาน การดารงชี วิตแบบใหม่ๆ ฯลฯ ซึ่ ง
ก่ อให้เกิ ดปั ญหาสิ่ ง แวดล้อมที่ ซับ ซ้อนและยุ่ง ยาก ต่ อการควบคุ ม หรื อบ าบัด หลายกรณี มี ล ัก ษณะ
เฉพาะที่จาเป็ นต้องมีการวิจยั ค้นคว้าอย่างเจาะลึกและเป็ นระบบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่มีประสิ ทธิ ภาพ
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในภายหลัง ประกอบกับการขาดแคลนนักวิจยั ขั้นสู งทางด้าน
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ที่จะเข้ามาแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความรุ น แรงของปั ญ หาต่ า งๆ จึ ง ได้จ ัด ท าหลัก สู ต รปริ ญ ญาเอกทางด้า นวิ ศ วกรรม
สิ่ งแวดล้อมขึ้น และวางแผนพัฒนาปรับปรุ งให้มีความทันสมัย เพื่อให้ตอบสนอง ต่อความต้องการของ
ประเทศ ในการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ด้วยการค้นคว้าและวิจยั
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. ผลิตวิศวกร อาจารย์ และนักวิชาการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในระดับ
ปริ ญญาเอกที่มีความสามารถในการทางานวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสู ง
2. เพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มผลงานด้านวิจยั และพัฒนาสาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมในระดับ
นานาชาติของมหาวิทยาลัยฯและของประเทศ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

- ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้ ค งไว้ซ่ ึ ง - พัฒนาหลักสู ตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติและสากล
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
- ส่ งเสริ มให้มีความร่ วมมือทางวิชาการ
และวิชาชีพ กับองค์การภายนอกคณะ
ทั้งในและต่างประเทศ
- ติดตามประเมินและปรับปรุ ง
หลักสู ตรทุก 5 ปี
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง - สารวจความพึงพอใจของหลักสู ตร
กับ ความต้อ งการขององค์ ก ร จากผูส้ าเร็ จการศึกษา
วิจยั และการเปลี่ ย นแปลงทาง -สารวจความพึงพอใจจากผูใ้ ช้บณั ฑิต
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
- ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ - สารวจศักยภาพการวิจยั
สอดคล้องกับแผนการพัฒ นา -สารวจผลงานวิจยั ที่เกิดจากหลักสู ตร
ขี ด ความสามารถด้ า นวิ จ ั ย
พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
วิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ มของ
ประเทศ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารการปรั บปรุ งหลัก สู ต ร

-มี ค วามร่ วมมื อทางวิช าการและ
วิชาชีพกับองค์การหน่วยงานนอก
คณะ ทั้ งใ นแล ะ ต่ า งประ เ ท ศ
-มีหลักสู ตรปรับปรุ งใหม่ทุก 5 ปี
-มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจจากผูส้ าเร็ จการศึกษา
-มีรายงานการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
- รายงานการจัดอันดับ
ผลงานวิจยั โดยองค์กรระดับชาติ
- จานวนบทความวิจยั ระดับ
นานาชาติและจานวนสิ ทธิบตั ร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรเป็ นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าปรั บ พื้ น ฐานและบางรายวิ ช า ในภาคฤดู ร้ อ น ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ ก ับ
คณะกรรมการวิชาการของภาควิชา
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วันจันทร์ – ศุกร์ และ/หรื อ วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
1.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
แบบ 1.1
1. รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท เฉพาะในหลักสู ตรวิทยานิพนธ์ ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
(แผน ก)
2. รับผูส้ าเร็ จการศึกษาที่จะต้องมีวฒ
ุ ิระดับปริ ญญาใด ปริ ญญาหนึ่งทางสาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
3. ในกรณี เกรดเฉลี่ยระดับปริ ญญาโท ต่ากว่า 3.5 จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตราฐานสากล
แบบ 2.1
1. รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ที่มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.5
2. ในกรณี เกรดเฉลี่ยระดับปริ ญญาโท ต่ากว่า 3.5 จะต้องมีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตราฐานสากล
3. กรณี ที่ไม่มีปริ ญญาทางสาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม จะมีสภาพเป็ นนักศึกษาทดลองศึกษา และจะต้อง
ลงทะเบี ยนเรี ยนรายวิชาปรั บพื้นฐาน ตามดุ ลพินิจของคณะกรรมการวิชาการของภาควิชา ให้ผ่าน
อย่างน้อย 2 วิชาจึงจะปรับเป็ นนักศึกษาสามัญ
แบบ 2.2
รับผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ที่มีเกรดเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.5
1.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
- เนื่ องจากปั ญหาทางสิ่ งแวดล้อมที่ ตอ้ งอาศัยความรู ้ ทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมซึ่ งเกี่ ยวข้องกับศาสตร์
หลายสาขา ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาบุคลากรจากสาขาอื่นที่ไม่ได้จบปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโท
ทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้บุคคลเหล่านี้จึงยังขาดความรู ้พ้นื ฐานทางด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
- นักศึกษาขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
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2.4 กลยุทธ์ การดาเนินการเพื่อแก้ไขปั ญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
- จัดให้มีการเรี ยนวิชาปรับพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
- เพิม่ ทักษะทางภาษาอังกฤษโดยจัดชัว่ โมงเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ สาเร็จการศึกษาในระยะ 5ปี
รายละเอียด
หน่ วยนับ
2558
2559
นักศึกษาเข้าใหม่
คน
2
2
นักศึกษาปี 2
คน
0
2
นักศึกษาปี 3
คน
3
0
นักศึกษาปี 4
คน
0
1
นักศึกษาปี 5
คน
0
0
รวม
คน
5
5
ผู้สาเร็จการศึกษา
คน
2
2

2560
2
2
2
0
1
7
2

2561
2
2
2
1
0
7
2

2562
2
2
2
1
1
8
2

2.6 งบประมาณตามแผน
1.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่ วย :บาท)
อัตราค่ าเล่าเรียน
1. ค่าบารุ งการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน (3,000 บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตรของนักศึกษา โดยประมาณ
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ประมาณการรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ภาคการศึกษา
15,000 บาท

ปี การศึกษา
30,000 บาท

234,000 บาท/คน
234,000 บาท/คน
336,000 บาท/คน

หน่ วยนับ
2558
2559
2560
2561
2562
บาท/ปี
150,000 150,000 210,000 210,000 240,000
บาท/ปี
360,000 360,000 504,000 504,000 576,000
บาท/ปี
350,000 350,000 490,000 490,000 560,000
เงินวิจยั จากแหล่งทุนภายนอก
บาท/ปี
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
รวม
บาท/ปี
2,360,000 2,360,000 2,704,000 2,704,000 2,876,000
หมายเหตุ : การคานวณประมาณการรายรับคานวณจากนักศึกษาทั้งหมดปี การศึกษาละ 24 หน่วยกิต
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2.6.2. งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย: บาท)
2558
1,301,776

ปี งบประมาณ
2559
2560
1,366,865
1,435,208

2561
2562
1,506,969 1,582,317

1,162,300

1,220,415

1,281,436

1,345,508 1,412,783

สวัสดิการ 12%

139,476

146,450

153,772

161,461

169,534

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

325,500

325,500

352,500

352,500

366,000

2.1 ค่าตอบแทน

108,000

108,000

108,000

108,000

108,000

2.2 ค่าใช้สอย

20,000

20,000

28,000

28,000

28,000

2.3 ค่าวัสดุ

22,500

22,500

31,500

31,500

36,000

2.4 ค่าสาธารณู ปโภค

25,000

25,000

35,000

35,000

40,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลัย

138,000

138,000

193,200

193,200

220,800

4. งบลงทุน

144,000

156,000

168,000

180,000

192,000

รวมทั้งสิ้ น

1,909,276

1,986,365

2,148,908

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
เฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

381,855

397,273

306,987

รายรับหักรายจ่าย

450,724

หมวด เงิน
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
เงินเดือน

2.5 ทุนการศึกษา

หมายเหตุ

2,232,669 2,361,117
318,953

295,140

471,331

514,883

340,041
373,635

555,092

ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรี ยนให้ข้ ึนอยูก่ บั ประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี การศึกษา
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(ภาคผนวก ฉ.)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
แบบ 1.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
48
หน่วยกิต
แบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
48
หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
72
หน่วยกิต
1.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ ดังนี้
แบบ
แบบ
1.1
2.1
2.2
2*
2*
2*
ก. หมวดวิชาบังคับ
12
24
ข. หมวดวิชาเลือก
48
36
48
ค. วิทยานิพนธ์
รวม
48
48
72
* หมายเหตุ ไม่นบั หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
ENV
หมายถึง วิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
LNG
หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ
รหัสตัวเลขมีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ระดับของวิชา
เลข 1-4 หมายถึง วิชาระดับปริ ญญาตรี
เลข 5
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สามารถเลือกเรี ยนได้
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เลข 6 ขึ้นไปหมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขหลักสิ บ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0
หมายถึง กลุ่มวิชาที่เกี่ยวกับการฝึ กงานอุตสาหกรรม
และโครงงานวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
เลข 1-2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมพื้นฐาน
เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาสิ่ งแวดล้อมและการจัดการทัว่ ไป
เลข 4-5-6 หมายถึง กลุ่มวิชาด้านน้ าและน้ าเสี ย
เลข 7
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านขยะและของเสี ยอันตราย
เลข 8
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านอากาศ เสี ยงและการสัน่ สะเทือน
เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา/หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
โครงงานศึกษาทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและวิทยานิพนธ์
รหัสตัวเลขหลักหน่วยหมายถึง ลาดับที่ของรายวิชาในแต่ละหมวดรายวิชา
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาบังคับ
ไม่ นับหน่ วยกิต
ENV 791 สัมมนา 1
1(0-2-3)
(Seminar I)
ENV 792 สัมมนา 2
1(0-2-3)
(Seminar II)
ข. หมวดวิชาเลือก
แบบ 2.1
12 หน่ วยกิต
แบบ 2.2
24 หน่ วยกิต
ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Fate of Pollutants in the Environment)
ENV 612 จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบ
3(3-0-9)
ปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in
Environmental Engineering)
ENV 613 การประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Environmental Risk Assessment)
ENV 614 พิษวิทยาสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Environmental Toxicology)
ENV 615 มลพิษอุบตั ิใหม่และเทคโนโลยีการบาบัด
3(3-0-9)

13
ENV 616
ENV 617
ENV 631

ENV 632
ENV 641
ENV 642
ENV 643
ENV 644
ENV 645
ENV 646
ENV 647
ENV 648
ENV 649
ENV 650
ENV 651

(Emerging Pollutant andIts Treatment Technology)
ระเบียบวิจยั เชิงวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(Research Methods in Environmental Engineering)
สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่ งแวดล้อม
(Statistics for Environmental Management)
การออกแบบและการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ส าหรั บ วิ ช าชี พ
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(Sustainability Design and Development for Professional
Environmental Engineering)
การประเมินวัฏจักรชีวติ และคาร์บอนฟุตพริ นต์
(Life Cycle Assessment and Carbon Footprint)
เคมีน้ าสาหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(Aquatic Chemistry for Environmental Engineering)
เคมีอินทรี ยส์ าหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(Organic Chemistry for Environmental Engineering)
เทคโนโลยีการบาบัดน้ าและน้ าเสี ยขั้นสู ง
(Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies)
แบบจาลองคุณภาพน้ าผิวดิน
(Surface Water Quality Modeling)
การกาจัดธาตุอาหารทางชี วภาพ
(Biological Nutrient Removal)
การจัดการคุณภาพน้ า
(Water Quality Modeling)
พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุ น
(Dynamics of Fluids in Porous Media)
แบบจาลองคุณภาพน้ าใต้ดิน
(Groundwater Quality Modeling)
การบาบัดแบบไร้อากาศสาหรับน้ าเสี ยอุตสาหกรรม
(Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater)
กระบวนการออกซิ เดชันขั้นสู ง
(Advanced Oxidation Processes)
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ าขั้นสู ง
(Advanced Water Treatment Processes)

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 671

เทคโนโลยีการจัดการของเสี ยเสี่ ยงอันตราย
(Technologies for Hazardous Waste Management)
ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ
(Landfill Design, Operation and Maintenance)
ENV 673 กระบวนการบาบัดโดยใช้ความร้อน
(Thermal Treatment Processes)
ENV 674 การฟื้ นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ
(Bioremediation)
ENV 675 เทคโนโลยีการนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่
(Waste Recycling Technologies)
ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา
(Atmospheric Chemistry and Meteorology)
ENV 682 การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสู ง
(Advanced Air Pollution Control)
ENV 683 แบบจาลองคุณภาพอากาศ
(Air Quality Modeling)
ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ
(Air Quality Management)
ENV 692 หัวข้อขั้นสู ง 1
(Advanced Topic I)
ENV 693 หัวข้อขั้นสู ง 2
(Advanced Topic II)
ENV 694 การศึกษาพิเศษ 1
(Special Study I )
ENV 695 การศึกษาพิเศษ 2
(Special Study II )
ENV 791 สัมมนา 1
(Seminar I)
ENV 792 สัมมนา 2
(Seminar II)
หรื อวิชาอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาฯ

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)
1(0-2-3)
1(0-2-3)
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ค. วิทยานิพนธ์
แบบ 2.1
ENV 796

วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
แบบ 1.1 และ แบบ 2.2
ENV 797 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

36 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน (วัดผลเป็ น S/U)
ไม่ นับหน่ วยกิต
สาหรับแบบ 2.1 ผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทแต่ไม่มีปริ ญญา
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมในระดับใดระดับหนึ่ง จะต้องผ่านวิชาปรับพื้นฐาน ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ
ENV 511 เคมีสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
2(2-0-6)
(Basic Environmental Chemistry)
ENV 512 จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อมพื้นฐาน
2(2-0-6)
(Basic Environmental Microbiology)
ENV 513 ชลศาสตร์ สาหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Hydraulics for Environmental Engineering)
ENV 514 หน่วยปฏิบตั ิการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Unit Operations and Processes in Environmental
Engineering)
หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน(วัดผลเป็ น S/U)
ไม่ นับหน่ วยกิต
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรี ยนในหลักสู ตรสาหรับ
3(2-2-9)
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรี ยนวิชา LNG 550 และ/หรื อ LNG 600 และ/หรื อได้รับการยกเว้น
ทั้งนี้ ขี้นอยูก่ บั ระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์ กาหนด
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3.1.4แผนการศึกษา
แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ENV 791 สัมมนา 1*
1(0-2-3) S/U
ENV 797 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =36
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 797 วิทยานิพนธ์
9(0-18-36)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =54
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 792 สัมมนา 2*
1(0-2-3) S/U
ENV 797 วิทยานิพนธ์
9(0-18-36)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =54
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 797 วิทยานิพนธ์
9(0-18-36)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =54
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 797 วิทยานิพนธ์
9(0-18-36)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =54
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 797 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =36
* หมายเหตุ ไม่นบั หน่วยกิต สาหรับวิชา สัมมนา 1 และ 2
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แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 1
3(3-0-9)
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 2
3(3-0-9)
ENV 791 สัมมนา 1*
1(0-2-3) S/U
ENV 796 วิทยานิพนธ์
3(0-6-12)
รวม
9(6-6-30)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =42
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 3
3(3-0-9)
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 4
3(3-0-9)
ENV 796 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
รวม
12(6-12-42)
ชั่วโมง/สั ปดาห์ = 60
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 792 สัมมนา2*
1(0-2-3) S/U
ENV 796 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =36
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 796 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =36
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 796 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =36
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 796 วิทยานิพนธ์
9(0-18-36)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =54
* หมายเหตุ ไม่นบั หน่วยกิต สาหรับวิชา สัมมนา 1 และ 2
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แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 1
3(3-0-9)
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 2
3(3-0-9)
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 3
3(3-0-9)
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 4
3(3-0-9)
รวม
12(12-0-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =48
ชั้นปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 5
3(3-0-9)
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 6
3(3-0-9)
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 7
3(3-0-9)
ENV xxx รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา 8
3(3-0-9)
รวม
12(12-0-36)
ชั่วโมง/สั ปดาห์ = 48
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 791 สัมมนา1*
1(0-2-3) S/U
ENV 797 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =36
ชั้นปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 797 วิทยานิพนธ์
6(0-12-24)
รวม
6(0-12-24)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =36
ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 792 สัมมนา 2*
1(0-2-3) S/U
ENV 797 วิทยานิพนธ์
9(0-18-36)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =54

* หมายเหตุ ไม่นบั หน่วยกิต สาหรับวิชา สัมมนา 1 และ 2
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ชั้นปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 797 วิทยานิพนธ์
รวม
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ENV 797 วิทยานิพนธ์
รวม
ชั้นปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ENV 797 วิทยานิพนธ์
รวม

3.15 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวกก.)

หน่ วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
9(0-18-36)
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =54
9(0-18-36)
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =54
9(0-18-36)
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สั ปดาห์ =54
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3.2ชื่ อ สกุล ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
ที่

ชื่ อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)

1 รศ.ดร.จินต์ อโณทัย

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

Ph.D.(Environmental Engineering),
Drexel University, U.S.A. (1996)
วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2532)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย(2528)
2 ผศ.ดร.วิลาสิ นี อยูช่ ชั วาล
D.Eng. (Energy and Environment
Science), Nagaoka University of
Technology, Japan (2008)
M.Eng. (Environmental Technology
& Management), Asian Institute of
Technology, Thailand (2004)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศ
ไทย (2544)
3 รศ.ดร.ปิ ยะบุตร วานิชพงษ์พนั ธุ์ D.Eng. (Water and Wastewater
Engineering), Asian Institute of
Technology, Thailand (1999)
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
(2537)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย(2534)

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2557 2558 2559 2560 2561
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
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ที่

ชื่ อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)

4 รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน

5 ผศ.ดร. วิมลศิริ ปรี ดาสวัสดิ์

ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2557 2558 2559 2560 2561
D.Eng.(Environmental Engineering), 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Asian Institute of Technology,
Thailand (1987)
M.Eng.(Environmental
Engineering),Asian Institute of
Technology, Thailand (1982)
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2521)
Ph.D. (Energy Technology),Royal
15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
Institute of Technology, Sweden
(2006)
M.Sc. (Sustainable Energy
Engineering),Royal Institute of
Technology, Sweden (1999)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2540)
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
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3.2.2 อาจารย์ ประจา
ที่
ชื่ อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(สาขาวิชา),
(ปี การศึกษา)
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 2557 2558 2559 2560 2561
1 ดร.สาโรช บุญยกิจสมบัติ
Ph.D. (Environmental
6.75 6.75 6.75 6.75 6.75
Engineering), Vanderbilt
University, U.S.A. (2001)
2 ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
D.Eng. (Environmental
4.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Engineering), Asain Institute
of Technology, Thailand.
(2006)
3 ผศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญศรี
Ph.D. (Environmental
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Engineering), University of
Wollongong,
Australia.(2006)
4 ดร. ภาติญาเขมาชีวะกุล
Ph.D. (Environmental
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Engineering), Kyoto
University, Japan. (2011)
5 ดร. พิเชฐ ชัยวิวฒั น์วรกุล
Ph.D. (Hydro Environmental 3
6
6
6
6
System), Tohoku University,
Japan. (2007)
6 ดร. นงลักษณ์ บุญรัตนกิจ
Ph.D. (Environmental
5
5
5
5
5
Management),
Chulalongkorn University,
Thailand.(2010)
7 ดร. ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ Ph.D. (Environmental
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Engineering), Kyoto
University, Japan. (2010)
8 ดร. เก็จวลี โฆษิตคณาวุฒิ
Ph.D. (Environmental
3
3
3
3
3
Engineering), The
University of Texus at
Arlington, U.S.A.(2012)

ที่

ชื่ อ-สกุล
(ระบุตาแหน่ งทางวิชาการ)
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ภาระงานสอน (ชม./สั ปดาห์ )
(ปี การศึกษา)
2557 2558 2559 2560 2561
3
3
3
3

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
(สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
9 ดร. ภริ ณดา ทยานุกูล
Ph.D. (Urban Engineering),
University of Tokyo, Japan.
(2012)
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึ กงาน หรื อสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
ไม่มี
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย (ถ้ ามี)
แนวคิดด้านการวิจยั ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการสาหรับการวิจยั และพัฒนาวิศวกรรม
สิ่ ง แวดล้อมใหม่ ๆ การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นางานด้า นวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้อ มเพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผล ส่ งเสริ มการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู ้ พัฒนาทักษะการวิจยั เพื่อ
แก้ไขปั ญหา ด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
วิทยานิพนธ์ที่นกั ศึกษาสนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่ นามาประยุกต์ในการทาวิทยานิพนธ์หรื อ
ทาให้เกิดองค์ความรู ้ หรื อมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ซึ่งเป็ นผลที่ได้รับจาการทาวิยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจเชิงลึกในกระบวนการทาวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิง
คุณภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิการด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมได้ และสามารถเขียนรายงานวิจยั
เพื่อสื่ อสารในระดับชาติได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.3 ช่ วงเวลา
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 เริ่ มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 1
แบบ 2.2 เริ่ มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิตวิทยานิพนธ์
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 48
หน่วยกิต
แบบ 2.2
72
หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
เริ่ มตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษา นักศึกษาต้องเสนอหัวข้อวิจยั ที่สนใจพร้อมรายละเอียดโดยย่อมาพร้อม
ใบสมัคร นอกจากนี้ นกั ศึกษาต้องเตรี ยมการสอบวัดคุณสมบัติให้ผา่ นตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยก่อนจึงจะ
สามารถนับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้
5.6 กระบวนการประเมินผล
- ประเมินผลความก้าวหน้าและทักษะในการแก้ไขปั ญหาระหว่างการทาวิทยานิ พนธ์ อย่างน้อย
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ภาคการศึ ก ษาละ 1 ครั้ ง โดยคณะกรรมการที่ มี อ งค์ ป ระกอบเป็ นไปตามข้อ ก าหนดของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบเป็ นไปตามข้อกาหนด
- การตีพิมพ์ผลงานวิจยั วิทยานิ พนธ์ ในวารสารทางวิชาการหรื อนาเสนอในการประชุ มวิชาการ
ให้เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรื อกิจกรรมของนักศึกษา
ความเป็ นผูน้ า รับผิดชอบ และมีวนิ ยั
- กระตุ ้น และส่ ง เสริ ม การแสดงความคิ ด เห็ น ของ
นักศึกษารวมถึงการบริ หารจัดการในห้องปฏิบตั ิการ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
- ส่ ง เสริ ม ในการเข้า ประชุ ม สั ม มนา ทางวิช าการที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ส่ งเสริ มการเข้าร่ วมการอบรม สัมมนา หรื อกิจกรรมที่
เกี่ ย วข้องกับ คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
ถ่ายทอดความรู ้และติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้เป็ น - มีการมอบหมายให้นกั ศึกษาไปสื บค้นข้อมูลรวบรวม
อย่างดี
ความรู ้ที่นอกเหนื อจากที่ได้นาเสนอในชั้นเรี ยน และ
เผยแพร่ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ระหว่า งนัก ศึ ก ษาด้วยกัน หรื อ
ให้กบั ผูท้ ี่สนใจภายนอก
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) สามารถจัดการเกี่ ยวกับปั ญหาทางคุ ณธรรม จริ ยธรรมที่ซับซ้อนในบริ บททางวิชาการโดยใช้
ดุลยพินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
(2) แสดงออกหรื อสื่ อสารข้อสรุ ปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่นที่จะได้รับผลกระทบ
(3) ริ เริ่ มชี้ให้เห็นข้อบกพร่ องของจรรยาบรรณที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อทบทวนและแก้ไข
สนับสนุนอย่างจริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
(4) แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
ในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
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2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กรเพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรมส่ งเสริ มให้
นักศึกษา แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
ในสภาพแวดล้อมของการทางานส่ งเสริ มจรรยาบรรณในการเขียนผลงานไม่ลอกเลี ยนผลงานของ
ผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน สนับสนุนการการอ้างอิงผลงานที่นามาใช้
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากผลการปฏิบตั ิการของนักศึกษา ข้อมูลที่นกั ศึกษานามาเขียนรายงาน เป็ นข้อมูลที่
หามาจริ ง จากการทดลอง
(2) ประเมินทักษะการแก้ไขปั ญหาของนักศึกษา การทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่น ความสามารถใน
การเป็ นผูน้ า
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
(1) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ งในองค์
ความรู ้ที่เป็ นแก่นในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการ
และแนวคิดที่เป็ นรากฐาน
(2) มีความรู ้ ที่เป็ นปั จจุบนั ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งประเด็นปั ญหาสาคัญที่จะ
เกิดขึ้น
(3) รู ้เทคนิคการวิจยั และพัฒนาข้อสรุ ปซึ่งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมได้อย่าง
ชาญฉลาด รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
(4) เรี ย นรู ้ ก ารพัฒ นาสาขาวิ ช าอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต่ อ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
สิ่ งแวดล้อม
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ใช้การสอนในหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบตั ิ
ในสภาพแวดล้อมจริ ง จัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษาดูงานหรื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็ นวิทยากร
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนและการทาวิจยั ของนักศึกษา จากการสอบ และรายงาน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิ คการแสวงหาความรู ้ในการวิเคราะห์ประเด็น
และปั ญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
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(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจใหม่ที่สร้ างสรรค์ โดย
บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ในขั้นสู ง
(3) สามารถออกแบบและดาเนิ นการโครงการวิจยั ที่สาคัญในเรื่ องที่ซบั ซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องค์ความรู ้ใหม่ หรื อปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิทางด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ได้อย่างมีนยั สาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การอภิปรายกลุ่มในวิชาสัมนาให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ งและมีทกั ษะในการนาเสนอในชั้น
เรี ยน
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ทาได้โดยการออกข้อสอบที่ ท าให้
นักศึ กษาต้องใช้ความรู ้ ที่เรี ย นมาในการแก้ปั ญหา เมื่ อได้คาตอบแล้ว นักศึ กษาสามารถวิเคราะห์
ผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความถู กต้อง หรื อเหมาะสมหรื อไม่ ในบางกรณี นกั ศึกษาจะต้องสามารถวิเคราะห์
ต่อไปได้ถึงแนวทางในการแก้ปัญหาที่จะทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีข้ ึน
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถสู งในการแสดงความเห็นทางวิชาการ และสามารถวางแผนวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนสู งมากด้วยตนเอง
(2) วางแผนในการปรับปรุ งตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
(4) แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าในทางวิชาการและสังคมที่ซบั ซ้อน
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรม/งานวิ จ ัย ให้ มี ก ารท างานเป็ นกลุ่ ม การท างานที่ ต้อ ง
ประสานงานกับผูอ้ ื่ นข้ามหลักสู ตร โดยมีความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป และมีภาวะผูน้ า
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2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรี ยน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่างการร่ วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปั ญหาที่สาคัญและซับซ้อน สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไขปั ญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึ ก
ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(2) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุ คคลต่าง ๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและชุ มชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆให้ นัก ศึ ก ษาได้วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จ าลองและ
สถานการณ์เสมือนจริ งและนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม กับงานวิจยั ของนักศึกษา
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลขการสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรื อคณิ ตศาสตร์ และสถิติที่เกี่ยวข้องและประเมินจากความสามารถในการอธิ บายถึงข้อจากัดเหตุผล
ในการเลื อกใช้เครื่ องมือต่างๆการอภิปรายกรณี ศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการ
นาเสนอต่อชั้นเรี ยน
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู จากหลักสู ตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
ความรั บผิดชอบหลัก
ความรั บผิดชอบรอง
รายวิชา

LNG 550 : Remedial English Course for Post
Graduate Students
2 (1-2-6)
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
LNG 600 : In-sessional English Course for Post
Graduate Students
3 (2-2-9)
ภาษาอังกฤษระหว่างการเรี ยนในหลักสูตรสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

1. คุณธรรม จริยธรรม

3

4

2. ความรู้

1

2

1













2



3



3. ทักษะทางปัญญา

4

1









2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4

1

2













3

4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5

1

2

3













ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดให้นกั ศึกษาต้องเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็ นวิชาบังคับพื้นฐาน
จึงทาให้ผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะต้องได้ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เหมือนกันทุกหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้ ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีคุณธรรมจริ ยธรรม ซื่อสัตย์สุจริ ต มีจิตอาสา
(1) มีความรู ้และความเข้าใจด้านหลักการใช้ภาษา
(1) มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที่ดี สามารถ
ไม่ละเลยต่อปั ญหาขององค์กรหรื อสังคม
และการสื่ อสาร
วิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้ความรู ้ดา้ น
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ มารยาท
(2) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
ภาษา และการสื่ อสาร ในการเรี ยนรู ้และการ
และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
กับความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางานอย่างเหมาะสม
(3) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
(3) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในด้าน
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ป
จริ ยธรรม เข้าใจและซาบซึ้ งในวัฒนธรรมไทย
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ประเด็นปั ญหาได้
และวัฒนธรรมสากล
ปัญหาในการเรี ยนและการทางานจริ งได้
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะในการสื่ อสาร
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตระหนักถึงหน้าที่
(4) สามารถนาความรู ้ดา้ นภาษามาใช้ในการ
และนาเสนอข้อมูลอย่างมีลาดับขั้นตอน และ
ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม
พัฒนาและต่อยอดการเรี ยนรู ้ของตนเองอย่าง
สามารถแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีระบบ สามารถ
ต่อเนื่อง สามารถสื บค้นข้อมูลและแสวงหา
ใช้ขอ้ มูลประกอบการตัดสิ นใจในการทางาน
ความรู ้เพิม่ เติมได้ดว้ ยตนเองเพื่อการเรี ยนรู ้
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดชีวิต
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้
องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รู ้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีใหม่
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ ทางานร่ วมกันได้อย่าง
(1) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการแสดง
มีประสิ ทธิภาพ
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) รู ้จกั บทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
(2) มีทกั ษะในการสื่ อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่ อ
มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
ความหมายได้อย่างดี ตรงประเด็น และเหมาะสมกับบริ บท
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ ามได้
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัยได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถ วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
รับผิดชอบ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของตนเอง
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของตนเอง
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3.2 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ ส่ ู รายวิชา (Curriculum Mapping) กลุ่มวิชาสาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม
ความรั บผิดชอบหลัก
ความรั บผิดชอบรอง

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

5. ด้ านทักษะการ
4. ด้ านทักษะ
วิเคราะห์ เชิง
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง ตัวเลขการสื่ อสาร
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2







































1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่ งแวดล้อม
(Fate of Pollutants in the Environment)
ENV 612 จลนพลศาสตร์ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลและการออกแบบ
ปฏิกรณ์ในวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม (Reaction Kinetics, Mass Transfer
and Reactor Design in Environmental Engineering)
ENV 613 การประเมินความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม
(Environmental Risk Assessment)
ENV 614 พิษวิทยาสิ่ งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
ENV 615 มลพิษอุบตั ิใหม่และเทคโนโลยีการบาบัด
(Emerging pollutant and its treatment technology)
ENV 616 ระเบียบวิจยั เชิงวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(Research Methods in Environmental Engineering)
ENV 617 สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่ งแวดล้อม
(Statistics for Environmental Management)



3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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2

3

4

1

2

3

5. ด้ านทักษะการ
4. ด้ านทักษะ
วิเคราะห์ เชิง
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง ตัวเลขการสื่ อสาร
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2

 















 







 















  











































































































































































1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ENV 631 การออกแบบและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสาหรับวิชาชีพ
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(Sustainability Design and Development for Professional
Environmental Engineering)
ENV 632 การประเมินวัฏจักรชีวติ และคาร์บอนฟุตพริ นต์
(Life Cycle Assessment and Carbon Footprint)
ENV 641 เคมีน้ าสาหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม(Aquatic Chemistry
for Environmental Engineering)
ENV 642 เคมีอินทรี ยส์ าหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม(Organic
Chemistry for Environmental Engineering)
ENV 643 เทคโนโลยีการบาบัดน้ าและน้ าเสี ยขั้นสูง
(Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies)
ENV 644 แบบจาลองคุณภาพน้ าผิวดิน
(Surface Water Quality Modeling)
ENV 645 การกาจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ
(Biological Nutrient Removal)
ENV 646 การจัดการคุณภาพน้ า
(Water Quality Management)

1

2

3


























3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4



1
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
ENV 647 พลศาสตร์ของไหลในตัวกลางพรุ น
(Dynamics of Fluids in Porous Media)
ENV 648 แบบจาลองคุณภาพน้ าใต้ดิน
(Groundwater Quality Modeling)
ENV 649 การบาบัดแบบไร้อากาศสาหรับน้ าเสี ยอุตสาหกรรม
(Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater)
ENV 650 กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง
(Advanced Oxidation Processes)
ENV 651 กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ าขั้นสูง
(Adavanced Water Treatment Processes)
ENV 671 เทคโนโลยีการจัดการของเสี ยเสี่ ยงอันตราย
(Technologies for Hazardous Waste Management)
ENV 672 การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ
(Landfill Design, Operation and Maintenance)
ENV 673 กระบวนการบาบัดโดยใช้ความร้อน
(Thermal Treatment Processes)
ENV 674 การฟื้ นฟูสภาพโดยวิธีทางชีวภาพ
(Bioremediation)

2

3

1

2

3


















3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4

1



2

3
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5. ด้ านทักษะการ
4. ด้ านทักษะ
วิเคราะห์ เชิง
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง ตัวเลขการสื่ อสาร
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
ENV 675 เทคโนโลยีการนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่
(Waste Recycling Technologies)
ENV 681 เคมีบรรยากาศและอุตนุ ิยมวิทยา
(Atmospheric Chemistry and Meteorology)
ENV 682 การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง
(Advanced Air Pollution Control)
ENV 683 แบบจาลองคุณภาพอากาศ
(Air Quality Modeling)
ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ
(Air Quality Management)
ENV 692 หัวข้อขั้นสูง 1
(Advanced Topic I)
ENV 693 หัวข้อขั้นสูง 2
(Advanced Topic II)
ENV 694 การศึกษาพิเศษ 1
(Special Study I )

2

3



3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4

1

2

3
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1

2

3







5. ด้ านทักษะการ
4. ด้ านทักษะ
วิเคราะห์ เชิง
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง ตัวเลขการสื่ อสาร
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
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วิทยานิพนธ์
ENV 796 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
ENV 797 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

2

3

4

1

2

3













































1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

ENV 695 การศึกษาพิเศษ 2
(Special Study II )
ENV 791 สัมมนา 1
(SeminarI)
ENV 792 สัมมนา 2
(Seminar II)

1

5. ด้ านทักษะการ
4. ด้ านทักษะ
วิเคราะห์ เชิง
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง ตัวเลขการสื่ อสาร
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2

1

2
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3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้
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หมวดวิชาปรับพืน้ ฐาน
ENV 511 เคมีสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน
(Basic Environmental Chemistry)
ENV 512 จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อมพื้นฐาน
(Basic Environmental Microbiology)
ENV 513 ชลศาสตร์สาหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(Hydraulics for Environmental Engineering)
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
ENV 514 หน่วยปฏิบตั ิการและกระบวนการทางวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม
(Unit Operations and Processes in Environmental Engineering)



2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

2. ความรู้

4

1


2

3

4

1


2

3

5. ด้ านทักษะการ
4. ด้ านทักษะ
วิเคราะห์ เชิง
ความสัมพันธ์ ระหว่ าง ตัวเลขการสื่ อสาร
บุคคลและความ
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
1
2
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1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

2. ด้ านความรู้
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรื อสร้างองค์ความรู ้ (1) สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและ
ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ งในองค์
เทคนิคการแสวงหาความรู ้ในการวิเคราะห์ประเด็น
ความรู ้ที่เป็ นแก่นในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม และปั ญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนว
รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิด ทางการแก้ไขปั ญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ
ที่เป็ นรากฐาน
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจยั และทฤษฎี
(2) มีความรู ้ที่เป็ นปัจจุบนั ในสาขาวิชา วิศวกรรม
เพือ่ พัฒนาความรู ้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดย
สิ่ งแวดล้อม รวมถึงประเด็นปั ญหาสาคัญที่จะเกิดขึ้น บูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
(3) รู ้เทคนิคการวิจยั และพัฒนาข้อสรุ ปซึ่งเป็ นที่
สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมในขั้นสู ง
ยอมรับในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมได้อย่าง
(3) สามารถออกแบบและดาเนินการโครงการวิจยั
ชาญฉลาด รวมทั้งมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งและ
ที่สาคัญในเรื่ องที่ซบั ซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
กว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิที่เปลี่ยนแปลงทั้งใน
ความรู ้ใหม่ หรื อปรับปรุ งแนวปฏิบตั ิทางด้าน
ระดับชาติและนานาชาติ
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ได้อย่างมีนยั สาคัญ
(4) เรี ยนรู ้การพัฒนาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ ง

(1) สามารถจัดการเกี่ยวกับปั ญหาทางคุณธรรม
จริ ยธรรมที่ซบั ซ้อนในบริ บททางวิชาการโดยใช้ดุลย
พินิจอย่างผูร้ ู ้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วย
หลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
(2) แสดงออกหรื อสื่ อสารข้อสรุ ปของปัญหาโดย
คานึงถึงความรู ้สึกของผูอ้ ื่นที่จะได้รับผลกระทบ
(3) ริ เริ่ มชี้ให้เห็นข้อบกพร่ องของจรรยาบรรณที่ใช้
อยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่าง
จริ งจังให้ผอู ้ ื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ในการจัดการกับความขัดแย้งและปั ญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
(4) แสดงออกซึ่ งภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ มให้มีการ
ประพฤติปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมในที่
ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม

38
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1)มีความสามารถสู งในการแสดงความเห็นทางวิชาการและสามารถ
วางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อนสู งมากด้วยตนเอง
(2)วางแผนในการปรับปรุ งตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3)สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
(4)แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็ นผูน้ าในทางวิชาการและสังคมที่
ซับซ้อน

5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าในประเด็นปั ญหาที่สาคัญและซับซ้อน สรุ ปปั ญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปั ญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(2)สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและชุมชนทัว่ ไป โดยการนาเสนอรายงานทั้ง
ในรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสิ่ งตีพิมพ์ทางวิชาการ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรื อโครงการค้นคว้าที่สาคัญ

39
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
(1) มีการแต่งตั้งกรรมการประจาหลักสู ตรเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
(2) มีการทวนสอบมาตรฐานข้อสอบและการวัดผลการสอบ
(3)มีการสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ภาวการณ์ได้งานทา และ/หรื อ ความก้าวหน้าในสายงานของผูส้ าเร็ จการศึกษา
(2) การสัม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการ เพื่ อประเมิ นความพึ งพอใจในผูส้ าเร็ จการศึ กษาและเข้า
ทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากผูส้ าเร็ จการศึกษาที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้ อมและความรู ้
จากสาขาวิชาที่เรี ยน รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุ งหลักสู ตร
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ฉ.)

40
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
1. มี การปฐมนิ เทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู ้ และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ และ
หลักสู ตรที่เปิ ดสอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่ อการสอน
เพื่อเป็ นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
2. ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่ งเสริ ม
การสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทาวิจยั การสนับสนุ นด้านการอบรม การดูงาน
ทางวิช าการและวิ ช าชี พ ในองค์ก รต่ า งๆ การประชุ ม ทางวิ ช าการทั้ง ในประเทศและ/หรื อ
ต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพื่อส่ งเสริ มการสอน
และการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
2.1.2 การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่างๆ
การประชุ มทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่ม พู น
ประสบการณ์
2.1.3 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอื่นๆ
2.2.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม

41
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตรจะมีคณะกรรมการประจาหลักสู ตร อันประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลักสู ตรหรื อหัวหน้าภาคและอาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดี เป็ นผูก้ ากับ
ดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
อาจารย์ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะและ
อาจารย์ผูส้ อนติดตามและรวบรวมข้อมู ล สาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทาทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1.พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัยโดย 1.พัฒนาหลักสู ตรให้
1.มีหลักสู ตรที่สอดคล้องกับ
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว สอดคล้องกับกรอบ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ทันหรื อเป็ นผูน้ าในการสร้างองค์ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ความรู ้ใหม่ๆในงานวิจยั ด้าน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สิ่ งแวดล้อม
2.กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดความใฝ่ รู ้
มีแนวทางการเรี ยนที่สร้างทั้ง
ความรู ้ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทนั สมัย
3.ตรวจสอบและปรับปรุ งหลักสู ตร
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

4.มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง

2.ปรับปรุ งหลักสู ตรให้
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 5 ปี

2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 5ปี

3.จัดการเรี ยนการสอนให้มีท้ งั 3. จานวนวิชาที่มีการจัดการ
ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิโดย
เรี ยนรู ้โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
เน้นการเรี ยนรู ้ที่มีผเู ้ รี ยน
ศูนย์กลางหรื อผูเ้ รี ยนเป็ น
เป็ นศูนย์กลางหรื อผูเ้ รี ยน
แกน
เป็ นแกนเพื่อให้นกั ศึกษามี
ทักษะรู ้จกั คิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
4.ประเมินความพึงพอใจของ 4. ประเมินผลโดยบัณฑิต
หลักสู ตรและการเรี ยนการ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาและผูใ้ ช้
สอนโดยบัณฑิตที่สาเร็ จ
บัณฑิตทุกปี
การศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
ทุกปี
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เป้ าหมาย

การดาเนินการ
5. กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาเอก
หรื อมีตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์
หรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และมีจานวนคณาจารย์
ประจาไม่นอ้ ยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
6.สนับสนุนให้อาจารย์ผสู ้ อน
เป็ นผูน้ าในทางวิชาการและ/
หรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพวิศวกรหรื อในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
7.ส่ งเสริ มให้อาจารย์ประจา
หลักสู ตรไปดูงานหลักสู ตร
หรื อวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และต่างประเทศ
8. จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการ
เรี ยนรู ้และ/หรื อผูช้ ่วยสอน
เพื่อกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู ้ตลอดเวลา
9. จัดทาฐานข้อมูลของ
นักศึกษาอาจารย์ อุปกรณ์
เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ
ความร่ วมมือกับหน่วยงาน
อื่นทั้งในและต่างประเทศ
และผลงานทางวิชาการทุกปี
การศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลใน
การพัฒนาหลักสู ตร

การประเมินผล
5.จานวนรายชื่ออาจารย์พร้อม
ประวัติประสบการณ์ผลงาน
ทางวิชาการการพัฒนาและ
ฝึ กอบรม

6. ผลการประเมินการเรี ยนการ
สอนของอาจารย์

7. ผลการประเมินหลักสู ตร
โดยคณะกรรมการวิชาการ
ของภาควิชาฯ
8.จานวนบุคลากรผูส้ นับสนุน
การเรี ยนรู ้และบันทึก
กิจกรรมในการสนับสนุน
การเรี ยนรู ้
9. จานวนฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเรี ยนการสอนและ
ความทันสมัยของฐานข้อมูล
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิ นรายได้เพื่อจัดซื้ อตารา สื่ อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุการเรี ยนการ
สอนในชั้นเรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ภาควิชาฯมีความพร้อมด้านหนังสื อ ตารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักหอสมุดกลางที่
มีหนังสื อด้านบริ หารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่ วนระดับคณะก็มีหนังสื อ
ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้ภาควิชาฯยังมีอุปกรณ์ครุ ภณั ฑ์ที่ใช้สนับสนุ นการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
พอเพียง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่ ออุปกรณ์
เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
เครื่ องพิมพ์แบบเลเซอร์
เครื่ องพิมพ์สาเนา
โปรเจคเตอร์ แอลซีดี
เครื่ องฉายแผ่นทึบ
เครื่ องฉายข้ามศีรษะ
เครื่ องวัดโลหะหนักในสารละลาย Atomic Absorption
Spectrophotometer
UV-Visible Spectrophotometer
Gas Chromatography
เครื่ องวิเคราะห์ Total Organic Carbon
เครื่ องย่อยไมโครเวฟ Microwave Digestor
Refrigerated Centrifuge
เตาเผาอุณหภูมิสูง
ตูอ้ บความร้อน
เครื่ องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ Shaker Incubator
BOD Incubator
เครื่ องเขย่าใช้น้ าควบคุมอุณหภูมิ Shaker Water Bath
Hydrolyzing Unit
Extraction Unit

จานวน
2 เครื่ อง
4เครื่ อง
2 เครื่ อง
4 เครื่ อง
1 เครื่ อง
4 เครื่ อง
1 ชุด
2 ชุด
3 ชุด
2ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 เตา
1 ตู ้
1 ตู ้
2 ตู ้
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
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ลาดับที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่ ออุปกรณ์
ชุดวัดไนโตรเจน Kjeldahl Digestion Unit
อุปกรณ์ไตเตรตอัตโนมัติ Automatic Titrator
เครื่ องปั่ นแยกตะกอน
ชุดอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง Portable Sample
เครื่ องฆ่าเชื้อ Autoclave
ชุดทาน้ าบริ สุทธิ์ (Ultrapure)
กล้องจุลทรรศน์
อุปกรณ์แสดงภาพบนจอโทรทัศน์(กล้องจุลทรรศน์)
เครื่ องวัดความขุ่น
ชุดวิเคราะห์ Jar Test
เครื่ องวัดค่าความร้อน Bomb Calorimeter
เครื่ องวัดความชื้ น Karl Fisher
Luminometer
Trinocular Microscope with Fluorescence
Fourier Transform Infrared Spectrometer
Freeze Dryer System
ICP(inductively coupled plasma)Spectrometer

จานวน
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
5 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดในการจัดซื้ อหนังสื อ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริ การให้อาจารย
และนักศึกษาได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน ในการประสานการจัดซื้ อหนังสื อนั้น
อาจารย์ผูส้ อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชี่ อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่นๆที่จาเป็ น
นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิ ญสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อ
สาหรับให้สานักหอสมุดจัดซื้ อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริ การหนังสื อ ตารา หรื อวารสารเฉพาะทาง และ
คณะจะต้องจัดสื่ อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์เช่นเครื่ องมัลติมีเดี ยโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์ เครื่ องฉายสไลด์ เป็ นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมิ นความเพี ย งพอของทรั พ ยากร คณะฯ มี เจ้าหน้าที่ ประจาห้องสมุ ดของคณะ ซึ่ งจะ
ประสานงานการจัดซื้ อหาหนัง สื อเพื่ อเข้า ส านัก หอสมุ ด และท าหน้า ที่ ป ระเมิ นความพอเพี ยงของ
หนังสื อ ตารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ดา้ นโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่ งจะอานวยความสะดวกในการใช้สื่อของ
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อาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้
เป้ าหมาย
การดาเนินการ
จัดหาห้องเรี ยนห้อง
1. จัดให้มีห้องเรี ยนที่มีระบบ
ปฏิบตั ิการระบบเครื อข่าย
มัลติมีเดียเพื่อใช้ประกอบการ
อุปกรณ์การเรี ยนการสอน
เรี ยนการสอนที่ทนั สมัย
ทรัพยากรสื่ อและช่องทาง
สามารถใช้งานอย่างมี
การเรี ยนรู ้ที่เพียบพร้อมเพื่อ
ประสิ ทธิภาพ
สนับสนุนการศึกษาทั้งใน/ 2. จัดเตรี ยมห้องปฏิบตั ิการที่มี
นอก ห้องเรี ยนและการ
เครื่ องมือทันสมัยและเครื่ องมือ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่าง
วิชาชีพในระดับสากลเพื่อให้
เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ นักศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิและ
สร้างความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3.จัดให้มีระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ที่นกั ศึกษา
สามารถหาความรู ้เพิ่มเติมได้
ด้วยตนเองด้วยจานวนและ
ประสิ ทธิภาพที่เหมาะสม
4.จัดให้มีห้องสื่ อการเรี ยนการ
สอนมีบริ การทั้งหนังสื อตารา
และสื่ อมัลติมีเดียเพื่อช่วยการ
เรี ยนรู ้และค้นคว้าเพิม่ เติมแก่
ผูเ้ รี ยน
5. กาหนดแผนการดูแลซ่อม
บารุ งอุปกรณ์ การเรี ยนการ
สอนเพื่อให้มีจานวนเพียงพอ
และยืดอายุการใช้งาน

การประเมินผล
1.สัดส่ วนจานวนห้องเรี ยนเครื่ องมือ
อุปกรณ์สื่อการเรี ยนการสอนต่อ
จานวนนักศึกษา

2.จัดทาสถิติการใช้งานห้องเรี ยน
ห้องปฏิบตั ิการโรงฝึ กงานในมิติ
จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์และ
จานวน นักศึกษาที่มาใช้งานต่อ
หัวนักศึกษา
3.สถิติของจานวนหนังสื อตาราและ
สื่ อมัลติมีเดียที่มีให้บริ การรวมทั้ง
สถิติการใช้งานหนังสื อตาราและ
สื่ อมัลติมีเดีย
4. ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริ การ
ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้และการ
ปฏิบตั ิการ
5. มีอุปกรณ์การเรี ยนการสอน อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ และเพียงพอ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอกขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอนประเมินผลการสอนและให้ความเห็นชอบการประเมินผลการสอนทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมาย
ตามหลักสู ตร และได้บณั ฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ.
3.3 การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษไม่วา่ จะสอนทั้งรายวิชาหรื อบางชัว่ โมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อ
มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญญาเอกและมี ง านวิ จ ัย ที่ ต รงกับ เนื้ อ หาในรายวิ ช าที่ ส อนเพื่ อ เป็ นผู ้ถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ที่เกี่ ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู ้ ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้า ใจโครงสร้ างและธรรมชาติ ของหลักสู ตรและจะต้องสามารถบริ การให้อาจาย์
สามารถใช้สื่ อการสอนได้อย่า งสะดวกซึ่ ง จาเป็ นต้องให้มี ก ารฝึ กอบรมเฉพาะทาง เช่ นการเตรี ย ม
ห้องปฏิบตั ิการการวิเคราะห์ช้ นั สู ง ในวิชาที่มีการฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการ และอื่นๆ แก่ นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรี ยน
สามารถปรึ ก ษากับ อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาได้และอาจารย์ทุ ก คนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึ ก ษา (Office
Hours) หรื อนัดหมายตามต้องการเพื่อให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษาได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินยั นักศึกษา (ภาคผนวก จ.)
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6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรื อความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
จากผลสารวจเพื่อปรับปรุ งหลักสู ตร พบว่า ผูใ้ ช้บณั ฑิตต้องการบุคลากรที่มีความสามารถดังนี้
6.1 บุคลากรทางวิศวกรรมและการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมที่มีศกั ยภาพ ใฝ่ เรี ยนรู ้ พัฒนาตนเองไม่
หยุดนิ่ง ประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
6.2 นักวิจยั /นักวิชาการ ที่มีทกั ษะ ในการแก้ปัญหาใหม่ๆที่เกิดจากวิวฒั นาการต่างๆในอนาคต หรื อมี
ทักษะทางการบริ หารจัดการเพื่อแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการและชุมชน
7. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ปี การศึกษา
ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย
1. อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
วางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน หรื อ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อแนะนาด้านการจัดการ
9. เรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
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ปี การศึกษา
ตัวบ่ งชี้และเป้ าหมาย
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสู ตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
(1) การประชุมหารื อของคณาจารย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คาเสนอแนะด้านการใช้
กลยุทธ์ในการสอน
(2) การสอบถามหรื อสนทนากับนักศึกษาด้านประสิ ทธิ ผลของการสอน
(3) ประเมินผลจากผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
(1) ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
(2) การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสู ตร และ/หรื อ อาจารย์พี่เลี้ยง
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยสารวจข้อมูลจาก
(1) นักศึกษาปี สุ ดท้าย/ บัณฑิตใหม่
(2) ผูใ้ ช้บณั ฑิต
(3) ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสารวจสัมฤทธิ ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7. ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3
คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต ผูท้ รงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร / ประธานหลักสู ตร
(3) เสนอการปรับปรุ งหลักสู ตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก. คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ข. ตารางเปรี ยบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุ ง
ภาคผนวก ค. ประวัติอาจารย์ประจาหลักสู ตร
ภาคผนวก ง. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาคผนวก จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย วินยั นักศึกษา
ภาคผนวก ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มุ่ งเน้นปรั บ พื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่ จาเป็ นของนัก ศึ กษาเพื่ อให้อ ยู่ใ น
ระดับที่สามารถเข้าเรี ยน วิชา LNG 600 ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนส่ งเสริ มให้นักศึ กษาเกิ ดความ
มัน่ ใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้ อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้ อหาที่แน่ นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปั ญหา
การเรี ยนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นกั ศึกษามีปัญหามากที่สุด นอกจากนี้ยงั ส่ งเสริ มให้
นักศึกษาเรี ยนรู ้การจัดการการเรี ยนด้วยตนเอง อันเป็ นการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ตอ้ ง
พึ่งครู ผสู ้ อน
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 วิชาภาษาอังกฤษระหว่ างการเรียนในหลักสู ตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)
3 (2-2-9)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
หรื อผ่านการสอบ placement test ได้ คะแนนตามเกณฑ์ ที่ภาควิชากาหนด
รายวิชานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวขัองกับการเรี ยนของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเน้นทักษะการฝึ กปฏิ บตั ิ แต่ไม่
เน้นหนักที่เนื้ อหาไวยากรณ์โดยตรง รายวิชานี้ มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการในการใช้
ภาษาของนักศึกษา โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่ งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชา
นักศึ กษาจะได้ฝึกปฏิ บ ตั ิ ข้ นั ตอนการทาโครงงานตั้งแต่ก ารหาข้อมู ล อ้างอิ ง จนถึ งการเขี ยนรอบสุ ด ท้า ย
นอกจากนี้ นัก ศึ ก ษาจะได้เรี ย นรู ้ ก ลยุทธ์ การเรี ย นเพื่ อฝึ กทักษะการเรี ย นรู ้ ภาษาอัง กฤษด้วยตนเอง เพื่ อ
นาไปใช้ในการสื่ อสารที่แท้จริ งนอกห้องเรี ยนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate
Degree Programs in Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not
be yet another grammar course. Rather its focus will be on the real language demands, particularly in reading
and writing, faced by students in the course of their studies. It is project-focused and simulates the stages in
preparing and presenting research, from finding references to writing a final draft. The course will equip
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students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasize
language use not usage, real communication not classroom practice.
ENV 511

เคมีสิ่งแวดล้อมพืน้ ฐาน
2(2-0-6)
Basic Environmental Chemistry
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ลักษณะสมบัติของน้ าและน้ าเสี ย หลักการเบื้องต้นของเคมีทวั่ ไป เคมีกายภาพ เคมีสมดุล เคมี
อินทรี ย ์ เคมีคอลลอยด์ และเคมีนิวเคลียร์
Water and wastewater characteristics. Basic concepts of general chemistry, physical
chemistry, equilibrium chemistry, organic chemistry, colloid chemistry and nuclear chemistry.
ENV 512

จุลชี ววิทยาสิ่ งแวดล้ อมพืน้ ฐาน
2(2-0-6)
Basic Environmental Microbiology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้พ้ืนฐานจุลชี ววิทยา โครงสร้างของเซลล์ การเจริ ญเติบโตและการควบคุ มจุลินทรี ย ์
เมตาบอลิซึมของจุลินทรี ย ์ จุลินทรี ยใ์ นกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยทางชีววิทยา
Fundamental of microbiology, cell’s structure, microbial growth and control, microbial
metabolism. Microorganism in biological wastewater treatment process.
ENV 513

ชลศาสตร์ สาหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Hydraulics for Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
คุ ณสมบัติข องไหล ของไหลสถิ ต การไหลแบบคงที่ ในท่ อปิ ด การไหลในรางเปิ ด การวัด
ปริ มาณการไหล เครื่ องสู บน้ า การออกแบบท่อรับน้ าเสี ย ชลศาสตร์ ในระบบบาบัดน้ าเสี ย
Properties of fluid. Fluid statics. Flow in pipe. Flow in open channel. Flow measurement. Basic
concepts of pump and pump selection. Sewer design. Plant hydraulics.
ENV 514

หน่ วยปฏิบัติการและกระบวนการทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-9)
Unit Operations and Processes in Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การดุลมวล โมเดลการไหล จลนพลศาสตร์ ปฏิ กิริยา และปฏิ กรณ์ หลักการออกแบบพื้นฐาน
สาหรับหน่วยปฏิบตั ิการแยกของแข็งออกจากของเหลว การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ และกระบวนการ
ย่อยสลายทางชีวภาพ
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Mass balances, flow models, reaction kinetics, and reactors. Fundamental design concepts
for solid-liquid separation, adsorption, ion exchange, and biodegradation process units.
ENV 611 การแปรสภาพของสารมลพิษในสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Fate of Pollutants in the Environment
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การศึ กษาเกี่ ยวกับสมบัติข องสารเคมี หลักการพื้ นฐานเกี่ ยวกับการเคลื่ อนย้ายและการแปร
สภาพของสารเคมีในสิ่ งแวดล้อมทั้งในบรรยากาศ น้ า ดิน ตะกอน และสิ่ งมีชีวิต สัมประสิ ทธิ์ การแบ่งแยก
ความสามารถในการละลายน้ า การดู ดซับโดยดิ นหรื อตะกอน การย่อยสลายทางชี วภาพ กระบวนการ
ไฮโดรไลซีส
Study of properties of chemical. Fundamental principles governing transport and fate of
chemical constituents in environmental compartments; atmosphere, aquatic, soil, sediment, and biota.
Partition coefficient and water solubility. Sorption to soils/sediments biodegradation. Hydrolysis.
ENV 612

จลนพลศาสตร์ ปฏิกริ ิยา การถ่ ายเทมวลและการออกแบบปฏิกรณ์ใน
3(3-0-9)
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
Reaction Kinetics, Mass Transfer and Reactor Design in
Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การตรวจหาสมการแสดงอัตราเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยา กลไกของปฏิกิริยา จลนพลศาสตร์ ของ
การเติ บ โตของจุ ล ชี พ ปฏิ กิ ริ ย าการใช้เ อนไซม์เ ป็ นตัว เร่ ง การแปรผลของข้อ มู ล ในการทดลองทาง
จลนพลศาสตร์ ปฏิกิริยา การถ่ายเทมวลโดยการแพร่ และการพามวล การถ่ายเทมวลระหว่างเฟส การถ่ายเท
มวลแบบมีปฏิ กิริยา ตัวแปรและสมการสาหรับการออกแบบปฏิกรณ์แบบอุดมคติ การวิเคราะห์และการ
ออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ
Determination of rate expression, reaction mechanism, kinetics of microbial growth, and
enzyme catalyzed reactions. Interpretation of reaction rate data. Mass transfer by diffusion and convection.
Interphase mass transfer. Mass transfer with reaction. Variables and designing equations for ideal reactors.
Analysis and design of biological reactors.
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ENV 613

การประเมินความเสี่ ยงด้ านสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Risk Assessment
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
คาจากัดความความเสี่ ยง การวิเคราะห์ ระบบ การใช้วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ในการประเมิน
ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม การประเมินความเสี่ ยงทางด้านปริ มาณ การสร้างแบบจาลอง ความสัมพันธ์ของ
การได้รับ-การตอบสนอง การวิเคราะห์ความไม่แน่ นอนด้วยวิธีการมอนติ คาร์ โล และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนการประเมินความเสี่ ยงสุ ขภาพ และความเสี่ ยงนิ เวศวิทยา การบริ หารความเสี่ ยงและการสื่ อสาร
ความเสี่ ยง
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 พิษวิทยาสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Toxicology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้เบื้องต้นทางพิษวิทยา สารมลพิษที่ปนเปื้ อนในดิน น้ า และอากาศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และจากกิ จกรรมของการดารงชี พ ผลกระทบของสารมลพิ ษ ในสิ่ ง แวดล้อมที่ มี ต่อสุ ข ภาพอนามัย และ
กฎหมายควบคุมการเกิดมลภาวะ ความเป็ นพิษของสารเคมีที่ปนเปื้ อนในอาหาร น้ าดื่ม และอากาศ ความเป็ น
พิษของสารประเภทโลหะหนักและสารอินทรี ยต์ กค้างประเภทต่างๆ การประเมินความเสี่ ยงของสารมลพิษ
ต่อสภาวะแวดล้อมและสุ ขภาพ
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 มลพิษอุบัติใหม่ และเทคโนโลยีการบาบัด
3(3-0-9)
Emerging pollutant and its treatment technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แหล่งที่มาของมลพิษที่ อุบตั ิใหม่ ประเภทและชนิ ดของสารพิษ บทบาทและผลกระทบของ
มลพิษที่อุบตั ิใหม่ที่มีต่อระบบบาบัดและระบบนิ เวศ เทคโนโลยีต่างๆสาหรับการบาบัดมลพิษที่อุบตั ิใหม่
เช่น การดูดซับ ระบบเมมเบรน โอโซน
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Sources of emerging pollutants. Types of pollutants. Principles and effects of emerging
pollutants on treatment systems and ecosystem. Treatment technologies for emerging pollutants;adsorption,
membrane, ozonation.
ENV 616

ระเบียบวิจัยเชิงวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Research Methods in Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การพัฒนาทักษะด้านการวิจยั ระบบความคิด -การคิดเชิ งสร้างสรรค์การคิดเชิ งวิเคราะห์ และ
การคิดเชิงวิพากษ์การสื บค้นวารสารปริ ทรรศน์ การวางแผนและการปฏิบตั ิงานตามแผนวิจยั การวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษา การจัดเตรี ยมบทคัดย่อและบทความเต็มรู ปแบบการ
หลีกเลี่ยงการโจรกรรมวรรณกรรม-เทคนิ คการถ่ายข้อความการอ้างคาพูด และการสรุ ปความการจดบันทึก
ย่อการกล่าวอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
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 สถิติเพื่อการจัดการทางสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Statistics for Environmental Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
บทบาทของสถิ ติในวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม การสุ่ มตัวอย่างทางสิ่ งแวดล้อม การตรวจวัดทาง
สิ่ งแวดล้อม การจัดการข้อมูล แบบจาลองทางสถิติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณและการประมวลผลโดย
ใช้เอสพีเอสเอสการศึกษาด้วยการสังเกตและการทดสอบ การสรุ ปข้อมูล การแสดงผลข้อมูล
Role of statistics in Environmental Engineering. Environmental sampling, environmental
monitoring, data management, statistical models, quantitative data analysis and interpretation using SPSS,
Observational and experimental studies, drawing conclusions from data, presentation of results.
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ENV 631

การออกแบบและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสาหรับวิชาชีพวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 3(3-0-9)
Sustainability Design and Development for Professional Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความเข้าใจพื้นฐานการออกแบบและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การผสานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในกระบวนการตัดสิ นใจ และการวางแผน การบู รณาการศักยภาพเชิ งเทคนิ ค กับผลตอบแทนเชิ งสังคม
สิ่ ง แวดล้อ ม และเศรษฐศาสตร์ การประยุ ก ต์ใ ช้เ ครื่ อ งมื อ ที่ จ ัด หาได้ เช่ น รอยเท้า ทางนิ เ วศวิ ท ยา การ
วิเคราะห์วฏั จักรชีวติ ทางนิเวศวิทยา เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
Understanding the principles of sustainability design and development. Incorporating
sustainable development in decision making and planning processes. Integrating technical performance
with social, environmental and economic outcomes. Applying available sustainable matrics such as
ecological footprints, ecological lifecycle analysis to maximise sustainable development outcomes.
ENV 632

การประเมินวัฏจักรชี วติ และคาร์ บอนฟุตพรินต์
3(3-0-9)
Life Cycle Assessment and Carbon Footprint
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
แนวคิดของการประเมินวัฏจักรชีวติ และคาร์บอนฟุตพริ นต์ในการประเมินถึงผลกระทบ
ของผลิตภัณฑ์หรื อองค์กรที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมโดยจะพิจารณาเป็ นขั้นตอนตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบการผลิต
การขนส่ งการใช้งานและการกาจัดซากการแปรข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรื อลดผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม
Concept of life cycle assessment (LCA) and carbon footprint (CF) for evaluating effect of
products (or organization) on environment, the procedures involving steps of resources extraction,
production process, transportation, use, and disposal. Data interpretation for developing procuction
processes or reducing environmental impacts.
ENV 641

เคมีนา้ สาหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Aquatic Chemistry for Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
พฤติกรรมทางเคมีของสารประกอบประเภทอนิ นทรี ยใ์ นแหล่งน้ าธรรมชาติ น้ าเสี ย และ
น้ าที่ผ่านการบาบัดโดยครอบคลุ มถึ ง จลนพลศาสตร์ เคมี สมดุ ลเคมี สภาวะสมดุ ลของกรด-เบส การสร้าง
ไอออนเชิ งซ้อน การตกผลึ กและการละลาย ปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน-รี ดกั ชัน และปฏิ กิริยาบนพื้นผิวของแข็ง
การประยุกต์ใช้หลักการขั้นสู งเพื่อคาดการณ์หรื อประมาณการแนวโน้มหรื อรู ปแบบของการแปรเปลี่ยนและ
การเคลื่อนย้ายของสารมลพิษอนินทรี ยท์ ี่ปนเปื้ อนในน้ าตามธรรมชาติและในระบบบาบัด
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Chemical behaviors of inorganic substances in natural waters, wastewaters, and treated waters.
Chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-base chemistry, coordination chemistry, precipitation and
dissolution. Oxidation-reduction reactions, and reactions on solid surfaces. Application of advanced
principles to prediction of general trends in the fate and transport of inorganic contaminants in natural
environment and treatment system.
ENV 642 เคมีอนิ ทรีย์สาหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
3(3-0-9)
Organic Chemistry for Environmental Engineering
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับเคมีอินทรี ย ์ การวิเคราะห์และตรวจสอบสารประกอบอินทรี ย ์ สมบัติ
ทางกายภาพและเคมีของสารอินทรี ยใ์ นสิ่ งแวดล้อม ความสามารถในการละลาย ความเป็ นกรดและเบส การ
แพร่ ร ะหว่ า งตัว กลางและการซั บ การเปลี่ ย นรู ปของสารอิ น ทรี ย์ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยปฏิ กิ ริ ยาทาง
เคมี เคมีแสง และชีววิทยา
Fundamentals of organic chemistry. Analysis and monitoring. Physical-chemical properties of
organic substances in the environment, solubility, acid and base. Phase partitioning and sorption. Organic
transformation in the environment by chemical, photochemical, and biological reactions.
ENV 643 เทคโนโลยีการบาบัดนา้ และนา้ เสี ยขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Water and Wastewater Treatment Technologies
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หลักการบาบัดน้ าเสี ยขั้นสู ง กระบวนการออกซิ เดชันขั้นสู ง การดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ
และการกรองแบบใช้เมมเบรน กระบวนการทางชี วภาพสาหรับการบาบัดขั้นที่สามเพื่อกาจัดธาตุ อาหาร
กระบวนการทางชีวภาพแบบไร้อากาศและอัตราการบาบัดสู ง เทคโนโลยีใหม่
Fundamental of advanced water and wastewater treatment technologies. Advanced oxidation
processes (AOPs). Adsorption, ion exchange, and membrane filtration. Tertiary biological treatment for
nutrient removal (BNR). High rate anaerobic reactor (HRAR). Innovative treatment technologies.
ENV 644

แบบจาลองคุณภาพนา้ ผิวดิน
3(3-0-9)
Surface Water Quality Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้เกี่ยวกับแบบจาลองอุทกวิทยาโดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับแหล่งน้ าผิวดินแบบจาลองการ
เปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของสารกลไกขับเคลื่อนพลวัตของสิ่ งแวดล้อมทางน้ าชนิดของแบบจาลองการ
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สร้างแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ วธิ ี แก้สมการแบบจาลองการประเมินตรวจสอบแบบจาลองการอภิปราย
เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของแบบจาลองสิ่ งแวดล้อมสาหรับสถานการณ์รูปแบบต่างๆ
Knowledge of integrated hydrological model focusing on surface water; governing mechanism
of the dynamic hydro-environmental system; fate and transport model; types of models; formulation of
mathematical models; analytical and numerical methods for solving model equations; model validation and
verifications; introductory discussion on characteristics and function of environmental models in several
disciplines.
ENV 645

การกาจัดธาตุอาหารทางชีวภาพ
3(3-0-9)
Biological Nutrient Removal
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วัฏจักรของธาตุ อาหาร ชี วเคมีและชี ววิทยาของการกาจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การทา
สมดุลมวลและจลนพลศาสตร์ การจับใช้ธาตุอาหาร ชนิ ดของกระบวนการและการออกแบบกระบวนการ
กาจัดแอมโมเนีย ไนเตรต และฟอสฟอรัสทางชีวภาพ การบาบัดแบบแยกและแบบรวม
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

การจัดการคุณภาพนา้
3(3-0-9)
Water Quality Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษน้ าผิวดิ นและการควบคุ มคุ ณภาพน้ าการพัฒนาแบบจาลองทาง
คณิ ตศาสตร์ สาหรับการเฝ้าตรวจและจัดการคุ ณภาพน้ าการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมการใช้
เทคนิ คเชิ งตัวเลขเพื่อการแก้สมการเชิ งอนุ พนั ธ์ที่ไม่เชิ งเส้นการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม
Introduction to surface water pollution and water quality control.Development of
mathematical models for simulating water quality monitoringand management. Solving of environmental
engineering problems. Numericaltechniques to solve nonlinear partial differential equations.Applications
to resolve environmental engineering problems.
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ENV 647

พลศาสตร์ ของไหลในตัวกลางพรุ น
3(3-0-9)
Dynamics of Fluids in Porous Media
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นหิ นอุม้ น้ า น้ าใต้ดิน สมบัติของตัวกลางพรุ น ความดันของไหลและ
คุ ณสมบัติ สมการการเคลื่ อนที่ ของของเหลวที่ เป็ นเนื้ อเดี ยวกัน สมการแสดงความต่อเนื่ อง และสมการ
อนุ รักษ์ของของไหลที่เป็ นเนื้ อเดียวกัน การแก้ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตและค่าต่างๆ การประมาณการไหลที่
ไม่ได้อยูภ่ ายใต้แรงดัน 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

แบบจาลองคุณภาพนา้ ใต้ ดิน
3(3-0-9)
Groundwater Quality Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ลัก ษณะทางคณิ ต ศาสตร์ ข องกระบวนการเคลื่ อ นที่ ข องสารมลพิ ษ ในน้ า ใต้ดิ น การสร้ า ง
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อใช้ในการทานายพฤติกรรมของสารมลพิษในชั้นหิ นอุม้ น้ า กลไกของการ
ผสมผสาน การกระจาย การแพร่ การดู ดซับ และการย่อยสลายทางชี วภาพ วิธีทางการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข
เทคโนโลยีในการเฝ้าตรวจคุณภาพน้ าใต้ดิน
Mathematical descriptions of pollutant transport processes in groundwater. Development of
models to predict contaminant behavior in aquifers. Advection, dispersion, diffusion, adsorption, and
biological degradation mechanisms. Analytical and numerical methods. Groundwater monitoring
technology.
ENV 649

การบาบัดแบบไร้ อากาศสาหรับนา้ เสี ยอุตสาหกรรม
3(3-0-9)
Anaerobic Treatment for Industrial Wastewater
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
บทนา มุมมองรวมการบาบัดน้ าเสี ยชี วภาพ หลักการบาบัดแบบไร้ อากาศ ข้อพิจารณาในการ
เดิ นระบบ โปรโตคอลความสามารถในการบาบัด การตรึ งมวลชี วภาพ การเปรี ยบเทียบชนิ ดถังปฏิ กรณ์
ความเป็ นด่าง โลหะที่ตอ้ งการปริ มาณน้อยมาก การตอบสนองความเป็ นพิษ การเกิดซัลไฟด์ สารย่อยสลาย
ยาก และหัวข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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Introduction. Global perspective on biological wastewater treatment. Principles of anaerobic
treatment. Operational considerations. Treatability protocol. Biomass immobilization. Reactor
configuration comparisons, bicarbonate alkalinity, trace metals, toxicity response, sulfide production,
refractory organics, and other related topics.
ENV 650

กระบวนการออกซิเดชั นขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Oxidation Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
บทนาของกระบวนการออกซิ เดชันขั้นสู ง ปฏิ กิริยารี ดกั ชัน-ออกซิ เดชัน ไฮดรอกซิ ลราดิคอล
และปฏิ กิริยาออกซิ เดชัน แสงอัลตราไวโอเล็ต(แสงยูวี) ทฤษฎี และพื้นฐานของแสงยูวีและไททาเนี ยมได
ออกไซด์ แสงยูวีและไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ กระบวนการเฟนตัน กระบวนการยูวีเฟนตัน การศึกษา
จลนศาสตร์ การประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการบ าบัด สิ่ ง ปนเปื้ อนจากน้ า เสี ย และนาโนเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
กระบวนการออกซิ เดชันขั้นสู ง
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/H2 O2 ,
Fenton’s process, and UV/Fenton. Kinetic studies, applications in contaminant removal from wastewater,
and nanotechnology related to advanced oxidation processes.
ENV 651

กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพนา้ ขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Water Treatment Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ า ขั้น สู ง เทคโนโลยี ก ารแยกของเหลว การ
แลกเปลี่ยนไอออน การดูดติดผิว รี เวิร์สออสโมซิส ไมโครฟิ ลเตรชัน อัลตร้าฟิ ลเตรชัน อิเล็กโทรไดอะไลซิส
และ อิ เล็กโทรดิ ไอออไนเซชันแบบต่อเนื่ อง เทคโนโลยีการแยกก๊าซด้วยเยื่อกรองรู พรุ นและการไล่ก๊าซ
กระบวนการฆ่าเชื้ อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต โอโซน และการใช้ตวั เร่ งปฏิ กิริยาขนาดนาโนการเลื อกใช้
กระบวนการปรับปรุ งคุณภาพน้ าขั้นสู งและกรณี ศึกษา
Development of advanced water treatment technologies. Liquid separation technologies, ion
exchange resin, adsorption, reverse osmosis, microfiltration, ultrafiltration, electrodialysis and continuous
electro-deionization. Gas separation technologies, porous membranes and stripping. Disinfection processes,
ultraviolet, ozoneandnanocatalyst.Selection of alternatives treatment processes and case studies.
ENV 671

เทคโนโลยีการจัดการของเสี ยเสี่ ยงอันตราย

3(3-0-9)
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Technologies for Hazardous Waste Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ลักษณะของของเสี ยเสี่ ยงอันตราย แหล่งกาเนิ ด การประเมินการเสี่ ยง เทคนิ คการลดปริ มาณ
ของเสี ยเสี่ ยงอันตรายและการนาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การจัดเก็บ การขนส่ ง และการจัดการ
Introduction to hazardous wastes including characterization, generation sources, and risk
assessments. Technologies of waste minimization and resource recovery. Management of hazardous wastes
including handling, storage, transportation, and management.
ENV 672

การออกแบบและการจัดการหลุมฝังกลบ
3(3-0-9)
Landfill Design, Operation and Maintenance
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาถึงหลักการของการฝังกลบ การวางแผน วิธีการออกแบบ การควบคุมดูแลและการปิ ด
หลุมฝังกลบหลังจากเต็มแล้ว ตลอดจนการดูแลรักษาที่ฝังกลบในระยะยาว การจัดการของเสี ยที่เกิดจากพื้นที่
ฝังกลบ การเคลื่อนที่ การควบคุม และการใช้งานของก๊าซที่เกิดขึ้น การควบคุมและบาบัด น้ าชะละลาย การ
กาจัดของเสี ยเสี่ ยงอันตรายและของเสี ยที่มีลกั ษณะจาเพาะอื่นๆ การประเมินสภาพของบริ เวณที่ฝังกลบ
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

กระบวนการบาบัดโดยใช้ ความร้ อน
3(3-0-9)
Thermal Treatment Processes
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สมบัติทางฟิ สิ กส์และเคมีของเชื้ อเพลิงที่เป็ นก๊าซ ของเหลว และของแข็งศักยภาพของเหลื อทิ้ง
ทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในการทาเป็ นเชื้ อเพลิงโดยกระบวนการให้ความร้อน จลน์ศาสตร์ การเผา
ไหม้การเผาในที่อบั อากาศ แบบ ไพโรไลซิส แบบแกสซิฟิเคชันอากาศเชิงทฤษฎีและอากาศส่ วนเกินรู ปแบบ
ของเตาความร้ อนต่างๆและการออกแบบ เพื่อลดและนากลับเป็ นเชื้ อเพลิงสารเคมีหรื อพลังงานความร้ อน
จากของเหลือทิ้ง การวิเคราะห์และการลด ขี้เถ้าน้ ามันดิน

Physical and chemical properties of gaseous, liquid, and solid fuels.Introduction to potential
agricultural and industrial wastes for thermal conversion processes. Kinetics in thermal pyrolysis and
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gasification. Theoretical air requirement and excess air. Design considerations of different types of thermal
conversion reactors; treatment and conversion ofwastes into useful chemicals fuels and/or heat; ash and tar
formation and their remediation.
ENV 674

การฟื้ นฟูสภาพโดยวิธีทางชี วภาพ
3(3-0-9)
Bioremediation
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การศึกษาเบื้องต้นทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลายทางชีววิทยา ข้อมูลทางอุทกธรณี วิทยา
แบบจาลองน้ าใต้ดิน หลักการพื้นฐานทางชี ววิศวกรรมของดิ นและน้ าใต้ดิน การฟื้ นฟู สภาพโดยวิธีทาง
ชีวภาพของดินและดินชั้นรอง แหล่งน้ าจืดและน้ าทะเล
Introduction to microbiology and biodegradation, hydrogeologic information, groundwater
modeling. Fundamental principles of bioengineering of soils and groundwater. Discussion of
bioremediation of surface and subsurface soils, freshwater, and marine systems.
ENV 675

เทคโนโลยีการนาของเสี ยกลับมาใช้ ใหม่
3(3-0-9)
Waste Recycling Technologies
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หลักการของเทคโนโลยีการนาของเสี ยกลับมาใช้ใหม่ เสี ยลดและการผลิตที่สะอาดการทา
ปุ๋ ยหมักผลิตเชื้ อเพลิงชี วภาพการนาของเสี ยมาเลี้ยงสาหร่ าย การเลี้ยงปลาด้วยของเสี ยการบาบัดน้ าเสี ยด้วย
พืชน้ าและการใช้ประโยชน์ การบาบัดน้ าเสี ยและกากตะกอนบนดิน
The principles of waste recycling technology; waste minimization and cleaner production;
composting; biofuel production; algae and fish production; aquatic weeds and their utilization; land
treatment of wastewater and sludge.
ENV 681

เคมีบรรยากาศและอุตุนิยมวิทยา
3(3-0-9)
Atmospheric Chemistry and Meteorology
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ระบบโลกและความสัมพันธ์กบั บรรยากาศ อุณหพลศาสตร์ ของบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลง
เชิงกายภาพและทางเคมีในบรรยากาศ การแปรสภาพและพฤติกรรมขององค์ประกอบหลักของสารมลพิษ
อากาศในบรรยากาศ ปฏิ กิริยาเคมีแสงอาทิตย์และจลนพลศาสตร์ จุลกายภาพของเมฆ ระบบสภาพอากาศ
อุตุนิยมวิทยา การเคลื่อนที่ของสภาพอากาศ
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Earth system and atmospheric relationship, atmospheric thermodynamic, physical and
chemical transformation of air pollutants, fates and behavior of major constituents of air pollutants in the
atmosphere. photochemistry and kinetics, clould microphysics, weather system, meteorology, climate
dynamic.
ENV 682

การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Air Pollution Control
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การประเมิ น การระบายมลพิ ษ เทคโนโลยี ส ะอาด การน าทรั พ ยากรกลั บ มาใช้ ใ หม่
ประสิ ทธิ ภาพ การเผาไหม้ กลศาสตร์ ของไหล ธรรมชาติของฝุ่ น การควบคุมฝุ่ น การควบคุมสารอินทรี ย ์
ระเหย การควบคุมก๊าซมลพิษ การควบคุมสารมลพิษอันตราย การควบคุมมลพิษจากรถยนต์
Emission estimates, cleaner technology, resource recovery, efficiency, combustion, fluid
dynamic, natures of particulate pollutants, control of primary particulates, control of volatile organic
compounds, control of gaserous pollutants, control of air toxic, control of automobile emission.
ENV 683 แบบจาลองคุณภาพอากาศ
3(3-0-9)
Air Quality Modeling
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและโลก วิธี
ทางสถิติ ความน่าจะเป็ นที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์คุณภาพอากาศ กระบวนการทางกายภาพของบรรยากาศ
เช่ น การแพร่ กระจาย การหักเห การเคลื่ อนย้าย และขอบเขตของฟลักซ์ การใช้งานของแบบจาลองและ
กรณี ศึกษา
Mathematical methods for the analysis of air quality at the local, regional, and global scales.
Statistical, probabilistic, and deterministic methods for air quality prediction. Physical aspects of the
atmosphere: dispersion, advection, transport, and boundary fluxes. Modeling application and case study.
ENV 684 การจัดการคุณภาพอากาศ
3(3-0-9)
Air Quality Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับมลพิษ ทางอากาศ มลพิษทางอากาศในเมื อง ภู มิภาค และโลก การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ผลกระทบต่อสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อม การปล่อยสารมลพิษจากแหล่งกาเนิ ด การ
ตรวจวัดมลพิ ษ อุ ตุนิย มวิท ยาและการกระจายตัวของสารพิ ษ แบบจาลองทางทางคณิ ตศาสตร์ และการ
ประยุกต์ใช้ การจัดการมลพิษทางอากาศ นโยบาย ปฏิกิริยา มลพิษทางอากาศในอาคาร
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Introduction to Air Pollution; urban, global and regional air pollution. Climate Change.
Health and Environmental Effects of Air Pollution. Emissions. Air Pollution Monitoring. Meteorology and
Pollutant Dispersion. Air Quality Modeling and Applications. Air Pollution Control Techniques. Integrated
Air Quality Management. Governance and Policies. Indoor Air Pollution.
ENV 692

หัวข้ อขั้นสู ง 1
3(3-0-9)
Advanced Topic I
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิช าเหล่ า นี้ เป็ นการศึ ก ษาในหัวข้อ ศึ ก ษาขั้นสู ง ทางวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้อ มหรื อ สาขาที่
เกี่ ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึ งรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่ อมี การเปิ ดสอน
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

หัวข้ อขั้นสู ง 2
3(3-0-9)
Advanced Topic II
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิช าเหล่ า นี้ เป็ นการศึ ก ษาในหัวข้อ ศึ ก ษาขั้นสู ง ทางวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้อ มหรื อ สาขาที่
เกี่ ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึ งรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่ อมี การเปิ ดสอน
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

การศึกษาพิเศษ 1
3(3-0-9)
Special Study I
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชาเหล่านี้ เป็ นการศึกษาในหัวข้อศึกษาพิเศษเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมหรื อสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ โดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษาเมื่อมี
การเปิ ดสอนรายวิชานี้
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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

การศึกษาพิเศษ 2
6(6-0-18)
Special Study II
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิ ช าเหล่ า นี้ เป็ นการศึ ก ษาในหั ว ข้อ ศึ ก ษาพิ เ ศษเฉพาะทางที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิ ศ วกรรม
สิ่ งแวดล้อมหรื อสาขาที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจโดยภาควิชาฯจะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดของหัวข้อศึกษา
เมื่อมีการเปิ ดสอนรายวิชานี้
These open courses are to allow presentation of the specific topics of current interests in
environmental engineering or related areas. Further details will be announced in advance upon their
availability.
ENV 791

สั มมนา 1
1(0-2-3)
Seminar I
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายละเอียดกรณี ศึกษา การแลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ ยวกับปั ญหาทาง
สิ่ งแวดล้อมเทคนิ คการบาบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึ งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อมหรื อที่เกี่ยวข้อง
Details of case study, group discussions. Case analysis of environmental problems, new
developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related fields.
ENV 792

สั มมนา 2
1(0-2-3)
Seminar II
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายละเอียดกรณี ศึกษา การแลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ นในกลุ่ม การวิเคราะห์เกี่ ยวกับปั ญหาทาง
สิ่ งแวดล้อมเทคนิ คการบาบัดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ รวมถึ งความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อมหรื อที่เกี่ยวข้อง
Details of case study, group discussions. Case analysis of environmental problems, new
developed treatment technologies, progress in environmental engineering and or related fields.
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ENV 796

วิทยานิพนธ์
36หน่ วยกิต
Dissertation
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การศึกษาวิจยั ขั้นสู งทางด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมภายใต้การแนะนาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ งานที่ทาครอบคลุมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินผลของงานศึกษาอื่นๆที่
ผ่านมาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลองและดาเนิ นการทดลอง การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล
และการอภิปรายและการสรุ ปผลการทดลอง
An intensive research study in environmental engineering under the intimate guidance by a
thesis supervisor. Works involve critical review and interpretation of literature on the related topics,
experimental design and setup, collection and analysis of experimental data, and discussion and conclusion.
ENV 797

วิทยานิพนธ์
48 หน่ วยกิต
Dissertation
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การศึกษาวิจยั ขั้นสู งทางด้านวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมภายใต้การแนะนาอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ งานที่ทาครอบคลุมถึงการตรวจสอบอย่างละเอียดและประเมินผลของงานศึกษาอื่นๆที่
ผ่านมาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง การออกแบบการทดลองและดาเนิ นการทดลอง การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล
และการอภิปรายและการสรุ ปผลการทดลอง
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.

66

91

