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โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพเิศษ 

ประจ าปกีารศึกษา 2557 

แผน ข  จ านวน   17  คน 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการเปิดสอนหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  

 ภาคพเิศษ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ภาควิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวทิยาลัย  

  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. เหตุผลและความจ าเป็น 

 ในปัจจุบันปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ  ซึ่งรัฐบาลก็ได้เห็น

ความส าคัญของปัญหาและได้มีการจัดตั้งหน่วยงานและออกกฎหมายเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหานี้ อย่างไรก็ตามการ

แก้ไขปัญหา     ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบและจ าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีได้ด าเนนิการผลิตบัณฑิตทางสาขาวชิาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับ

ปริญญาตรี โท และเอก มาอยา่งต่อเนื่องในภาคการศึกษาปกต ิและได้ เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญา

โทในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มท่ีมีภาระในการปฏบัิตงิานในชว่งเวลาปกติสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถโดย

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม จึงเปิดสอนหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาคพิเศษ 

ซึ่งใชห้ลักสูตรเดียวกับท่ีสอนในภาคปกติในปัจจุบัน และด าเนนิการสอนนอกเวลาราชการ 

4. วัตถุประสงค์  

 (1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ ท้ังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ อันเป็นการตอบสนองความต้องการ

ของบุคลากรระดับสูงทางด้านวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

 (2)  เพื่อสง่เสริมการวจิัยท่ีจะน าไปสู่จุดหมายของการพึ่งพาตนเองได้ในทางเทคโนโลยี 

 (3)  เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการและการสร้างบุคลากร โดยลดความสิ้นเปลืองในการ

เดินทางไปศกึษาตอ่ยังตา่งประเทศ โดยเฉพาะในช่วงท่ีประเทศก าลังประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 (4)  เพื่อให้มกีารใช้ทรัพยากรบุคคลและอุปกรณท่ี์มีอยูแ่ลว้ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 

5. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา 

 ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติ

ตามขอ้บังคับว่าดว้ยการศึกษาขั้นบัณฑิตศกึษาของบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 

 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณแ์ล้ว 1 ฉบับ พรอ้มรูปถ่าย ขนาด 1 นิว้  3 รูป มมุขวาด้านบนใบ

สมัครและลงชื่อผู้สมัคร ดาวโหลดใบสมัครที่ http://www.pirun.ku.ac.th/~fengsup/ 

 ส าเนา ใบรายงานคะแนน (Transcript) 

- ผู้สมัครประเภทท่ี 1 ส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใชส้ าเนาใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่ระบุชื่อ 

ปรญิญา พรอ้มวัน/เดือน/ปีส าเร็จการศึกษา จ านวน 2 ฉบับ หรอืรอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติ ให้ใชส้ าเนา 

http://www.pirun.ku.ac.th/~fengsup/
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ใบคะแนน (Transcript) ฉบับที่มีรายวิชาครบหลักสตูรแล้ว พรอ้มแนบหนงัสอืรับรองว่ารอสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัต ิจ านวนอย่างละ 2 ฉบับ 

- ผู้สมัครประเภทท่ี 2 ก าลังศึกษาอยูใ่นภาคเรยีนสดุท้ายของหลักสูตร (ภาคปลาย ปีการศึกษา 

2556) ให้ใชส้ าเนาใบคะแนน (Transcript) ที่มีผลการเรียนจนถงึภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ฉบับ 

พร้อมกับหนังสอืรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) ที่ระบุรายวิชาและหน่วยกติการเรียนตัง้แต่ภาคตน้และภาค

ปลาย ปีการศึกษา 2556 ครบตลอดหลักสูตร 

 ส าเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสารไม่ตรงกัน) อยา่งละ 2 

ฉบับ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ จ านวน 2 ฉบับ 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น จ านวน 2 ฉบับ 

 ส าเนาใบปรญิญาบัตร จ านวน 2 ฉบับ 

  ใบรับรองแพทย์ ฉบับจรงิ  (ให้น ามาวันที่สอบสัมภาษณ์) 
 

7. การสมัครสอบ  (สมัครด้วยตนเอง) 

 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครท่ี ณ ส านักงานโครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ห้องธุรการ อาคาร 11  

ชั้น 1  อาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้

ตั้งแต่วันท่ี 4 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. พร้อมค่าสมัครสอบ 500 บาท 

โทร. 082-4439594 หรือ โทร. 02-7970999  ต่อ 1033  รับสมัครทุกวัน 9-16 น. วันเสาร์ 

– อาทิตย์ 9-16 น.  หยุดวันนักขัตฤกษ์ 
 

8. การสอบคัดเลือก 

 ผู้สมัครสอบจะตอ้งผ่านการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิต

วทิยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 โดยจะสอบข้อเขียน  วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 0803 ชั้น 8 อาคาร 14 

(อาคารชูชาติ ก าภู) 

 วิชาที่สอบ 1.  ความรูพ้ืน้ฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   

 2. เคมีสิ่งแวดล้อม 

   3.  การจัดการปัญหามลพิษ  

 ประกาศผลสอบข้อเขียน  วันที่ 9 ธันวาคม 2557  http://www.pirun.ku.ac.th/~fengsup/  และท่ีภาควิชา

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม และท่ีชัน้ 10 อาคาร 14 (อาคารชูชาติ ก าภู) 

 สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น.   แจ้งอีกครัง้ 

  ประกาศผู้มีสิทธิ์เขา้ศึกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2557   http://www.pirun.ku.ac.th/~fengsup/ 

 รายงานตัวและช าระค่าธรรมเนียม (ประกาศอีกคร้ัง)   

 ปฐมนเิทศนิสิตใหม่ วันพุธที่ 7 มกราคม 2558   

http://www.pirun.ku.ac.th/~fengsup/
http://www.pirun.ku.ac.th/~fengsup/
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9. ลักษณะโครงการ 

     โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม เป็นโครงการพ่ึงพาตนเอง  โดยเปิดสอนนอกเวลา

ราชการ (เสาร-์อาทิตย)์ มรีายละเอยีดดังนี้ 

  (1) ใชห้ลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 

  (2) หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ตามปฏิทินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดการเรียนการ

สอนนอกเวลาราชการ (เสาร-์อาทิตย)์ 

  (3) ค่าใชจ้่ายของนสิิตในสว่นของค่าหนว่ยกิตและค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ มดีังนี้ 

- ค่าหนว่ยกิตวิชาบรรยาย   หนว่ยกิตละ 2,500  บาท 

- ค่าหนว่ยกิตวิชาปฏิบัตกิารและสัมมนา   หนว่ยกิตละ 3,000 บาท 

- ค่าหนว่ยกิตการศกึษาค้นคว้าอสิระ  หนว่ยกิตละ 3,000 บาท 

- ค่าธรรมเนยีมพเิศษของคณะฯ   ภาคการศกึษาละ 9,000 บาท 

- ค่าธรรมเนยีมพเิศษของภาควิชาฯ  ภาคการศกึษาละ 9,000 บาท 

- ค่าบ ารุงการศกึษา (มหาวทิยาลัย)   ปีการศึกษาละ 10,580 บาท 

- ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ                      10,000 บาท 

- รวมคา่ใชจ้่ายตลอดหลักสูตรประมาณ           190,000 บาท 

ท้ังนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายวิชาภาษาอังกฤษ และการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ

หัวขอ้วจิัย 

หลักสูตรแผน ข 
 

  ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1                                   จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏบัิตกิาร) 

210511 เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม                                      3(2-3) 

210512 การออกแบบกระบวนการปรับคุณภาพน้ าขั้นสูง   3(3-0) 

210513 การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย   3(3-0) 

 วชิาเอกเลอืก   3(  -  ) 

 รวม  12(  -  ) 
 

   ปีที่ 1 ภาคการศกึษาที่ 2                                  จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏบัิตกิาร) 

210515 กระบวนการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง   3(3-0) 

210535 ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม   3(3-0) 

210591 ระเบียบวธีิวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม                                      1(1-0) 

210597 สัมมนา   1 

 วชิาเอกเลอืก   3(  -  ) 

 รวม  11(  -  ) 
 

     ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 1                                 จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏบัิตกิาร) 

210595 การศึกษาค้นควา้อิสระ    3 

210597 สัมมนา    1 

 วชิาเอกเลอืก    3(  -  ) 

    รวม    7(  -  )  
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   ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2                                 จ านวนหนว่ยกิต (บรรยาย-ปฏบัิตกิาร) 

210595 การศึกษาค้นควา้อิสระ   3 

 วชิาเอกเลอืก   3(  -  ) 

    รวม   6(  -  ) 

 

17.5 ค าอธิบายรายวชิา 

210511** เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

(Environmental Engineering Chemistry) 

3(2-3) 

 ชนิดและลักษณะเฉพาะทางเคมขีองสารมลพิษในสิ่งแวดลอ้ม พารามเิตอร์ในการ

ประเมินคุณภาพน้ าและคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม การวิเคราะห์ทางเคมีสิ่งแวดลอ้ม 

      Types and chemistry characteristics of pollutants, parameters for evaluating 

water and environmental quality evaluation, environmental chemistry analysis.     

210512**

  

การออกแบบกระบวนการปรับคุณภาพน้ าขั้นสูง 

(Advanced Water Treatment Process Design) 

3(3-0) 

 มาตรฐานคุณภาพน้ าประปา หลักและกระบวนการปรับคุณภาพน้ าขั้นสูง การ

ผสมและเพิ่มขนาดตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆา่เช้ือโรค การแลกเปลี่ยน

ประจุ การดูดตดิผิว การก าจัดความกระดา้งของน้ า การก าจัดเหล็กและแมงกานีส 

การใช้เยื่อกรองในการก าจดัสิ่งปนเป้ือนในน้ า 

      Water quality standards, advanced water treatment concept and process, 

mixing and flocculation, sedimentation, filtration, disinfection, ion exchange, 

adsorption, water softening, iron and manganese removal, use of membrane for 

water contaminant removal. 

210513** การออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(Wastewater Treatment System Design) 

3(3-0) 

      การออกแบบระบบรวบรวมน้ าเสียและระบบระบายน้ า เกณฑใ์นการเลอืก

กระบวนการบ าบัดน้ าเสียและปัจจัยการออกแบบ การออกแบบบ่อคัดกรองด้วย

ตะแกรง  บ่อก าจัดกรวดทราย ถังตกตะกอนขัน้ต้นและขั้นสุดท้าย การออกแบบ

กระบวนการบ าบัดแบบชวีภาพ การออกแบบกระบวนการบ าบัดตะกอน 

         Design of wastewater collection and drainage systems, criteria in selecting 

wastewater treatment processes and design factors, designs of screening 

chamber, grit removal chamber, primary and final sedimentation tanks, design of 

biological wastewater treatment processes, design of sludge treatment processes. 
 



 5 

 

210515** กระบวนการบ าบัดน้ าเสียขั้นสูง    

(Advanced Wastewater Treatment Processes) 

วชิาพื้นฐาน: 210511 

3(3-0) 

      มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง กระบวนการบ าบัดน้ าเสีย การคัดกรองด้วยตะแกรง    

การก าจัดกรวดทราย การตกตะกอน การเตมิอากาศและการถา่ยโอนก๊าซ การกรอง 

กระบวนการบ าบัดน้ าเสียทางชวีภาพ การฟื้นสภาพน้ าเสียและการใชซ้้ า 

Effluent quality standards. Wastewater treatment process; screening, grit 

removal, sedimentation, aeration and gas transfer, filtration, biological wastewater 

treatment processes. Wastewater reclamation and reuse. 

210516 ปฏบัิตกิารวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้มขัน้สูง   

(Advanced Environmental Engineering Laboratory) 

วชิาพื้นฐาน:  210511 

3(1-6) 

 

 แบบจ าลองหนว่ยปฏบัิตกิารและหนว่ยกระบวนการในงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

แบบจ าลองระบบปรับคุณภาพน้ า แบบจ าลองระบบบ าบัดน้ าเสีย การทดลองและ

วเิคราะห์หาคา่พารามเิตอร์ต่างๆ ส าหรับใชค้ านวณออกแบบระบบผลิตน้ าประปา และ

ระบบบ าบัดน้ าเสีย  

Pilot scale unit operations and unit processes in environmental engineering 

application, water treatment pilot plant, wastewater treatment pilot plant, 

experiments and analyses to determine values of parameters for the design of 

water and wastewater treatment systems.  

210517* ระบบวศิวกรรมการบ าบัดแบบธรรมชาติ 

(Natural Treatment Engineering System) 

3(3-0) 

 การใช้จุลนิทรีย์ในสิ่งแวดลอ้มเพื่อการก าจัดสารมลพษิ การน าธาตุอาหารกลับมา

ใชใ้หม่ หลกัการและประเภทของระบบวศิวกรรมการบ าบัดแบบธรรมชาติ ระบบบ าบัด

ดิน การหมักปุย๋ ระบบบ าบัดด้วยพืชน้ า ระบบบ่อสาหร่าย ระบบบ่อปรับเสถียร ระบบ

พื้นท่ีชุ่มน้ า ระบบบ่อปลา การบ าบัดด้วยพืช การเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงานและ

อาหารหยาบส าหรับสัตว์ 

Use of environmental microorganisms for pollutant removal. Nutrient recycle. 

Principles and types of natural treatment engineering systems; land treatment, 

composting, aquatic plant treatment, algal pond, stabilization pond, wetland, fish 

pond system. Phytoremediation. Conversion of waste to energy and fodder. 

210518*  จุลชวีวทิยาส าหรับวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม                                          3(3-0)                                                                      

(Microbiology for Environmental Engineering) 

 ชวีเคมีในเซลล์จุลชพี   การถ่ายโอนพลังงานในสิ่งแวดล้อมและชวีภาค  

กิจกรรมของจุลชพีในการย่อยสลายสารโดยกระบวนการแบบใชอ้ากาศและไมใ่ช้

อากาศ  การเตบิโตและการควบคุมจุลชพี   บทบาทของจุลชพีในวัฏจักรทางชวีธรณี

เคมีและการก าจดัสารมลพษิอนิทรีย์ การเปลี่ยนแปลงทางชวีภาพของซีโนไบโอติก   
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การใช้ประโยชนจ์ากการเพาะเช้ือในระบบทางวิศวกรรม จุลชีพในงานสาธารณสุข การ

วัดกิจกรรมจุลชพี  

Biochemistry in microbial cells,  energy transfer in the environment and 

biosphere,  microbial activity in degradation of matters by aerobic and anaerobic 

process,  microbial growth and control,  role of microorganisms in biogeochemical 

cycles and organic pollutant removal,  biotransformation of xenobiotic, utilization of 

microbial culture in engineering systems, microorganisms of public heath, microbial 

activity measurement.   
 

210521 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ   

(Design of Air Pollution Control Systems) 

3(3-0) 

 หลักการควบคุมมลพิษอากาศ  วธีิการควบคุมการปล่อยมลสารท่ีเป็นอนุภาค

และก๊าซ  การออกแบบอุปกรณค์วบคุมมลพิษอากาศ การบ ารุงรักษาและประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลพิษอากาศ 

Principles of air pollution control, control strategies of particulate and gases 

emission, design of air pollution control equipments, maintenance and evaluation of 

air pollution control system efficiency. 

210522 การจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานและการออกแบบ  

(Integrated Solid Waste Management and Design)      

3(3-0) 

 

 การวเิคราะห์และออกแบบระบบก าจัดมูลฝอยแบบตา่งๆ การคดัเลอืกพื้นท่ี

ก าจัดมูลฝอย ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของพืน้ท่ีก าจัดมูลฝอย การน าผลิตผลและ

พลังงานจากมูลฝอยกลับมาใชป้ระโยชน์ 

Analysis and design of various types of solid waste disposal systems, 

selection of solid waste disposal site, environmental impact of solid waste disposal 

site, utilization of products and energy from solid waste disposal. 

210523 การจัดการสารพิษและของเสียอันตราย 

(Toxic Substance and Hazardous Waste Management) 

3(3-0) 

 ประเภทและลักษณะของสารพษิและของเสียอันตราย การเก็บกักสารพิษและของ

เสียอันตราย การเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนตัวของสารพษิในสิ่งแวดลอ้ม 

กระบวนการบ าบัดของเสียอันตรายแบบตา่งๆ ระบบบ าบัดทางกายภาพและเคมี ระบบ

บ าบัดท่ีใชค้วามร้อน การปรับเสถียร และการฝงักลบอย่างปลอดภัย การฟื้นฟูสภาพ

พื้นท่ีปนเป้ือน 

Types and characteristics of toxic substance and hazardous waste, toxic 

substance and hazardous waste storage, pollutant fate and transport in the 

environment, various hazardous waste treatment processes, physical and chemical 

processes, thermal processes, waste stabilization and secure landfill, remediation 

of land contaminated with toxic substance or hazardous waste. 
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210531** วศิวกรรมสาธารณสุข 

(Public Health Engineering) 

3(3-0) 

 ปรัชญาของการสาธารณสขุ การออกแบบระบบสุขาภบิาล โรคติดตอ่ทางน้ า   

การประปาและการบ าบัดน้ าเสีย การควบคุมแมลงและหน ู การสุขาภบิาลที่พักอาศัย  

การควบคุมมลพิษทางเสียงและทางอากาศ ระบบการจัดการกากของเสีย การวางแผน

และการจัดการสิ่งแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

Philosophy of public health, sanitary system design, water borne diseases, 

water supply and wastewater treatment, insect and rodent control, residential 

sanitation, noise and air pollution control,  solid waste management, environmental 

planning and management, environmental impact assessment. 

210532** การสร้างแบบจ าลองสิ่งแวดลอ้ม 

(Environmental Modeling) 

3(3-0) 

 หลักพื้นฐานในการพัฒนาแบบจ าลองเชงิคณิตศาสตร์เพื่อจ าลองระบบ

สิ่งแวดลอ้ม วิธีการทางตัวเลขในการหาค าตอบของสมการ การพัฒนาแบบจ าลอง

อุทกพลศาสตร์ ส าหรับค านวณการไหลในล าน้ า แบบจ าลองส าหรับค านวณการ

แพร่กระจายของสารมลพษิในแหลง่น้ าผิวดินและน้ าใตด้ิน แบบจ าลองส าหรับค านวณ

การแพร่กระจายของสารมลพษิในบรรยากาศ แบบจ าลองเชงิคณิตศาสตร์ท่ีจ าลอง

การท างานของกระบวนการต่างๆ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

Fundamental concepts in formulating mathematical models for environmental 

systems; numerical methods for solving equations; development of hydrodynamic 

models for computation of flow in water body; models for computation of pollutant 

dispersion in surface water and groundwater; models for computation of pollutant 

dispersion in the atmosphere; mathematical models for simulating various 

environmental engineering unit processes. 

210533 การจัดการคุณภาพน้ าขั้นสูง  

(Advanced Water Quality Management) 

3(3-0) 

 การก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการจัดการคุณภาพน้ า การศกึษาการ

แพร่กระจายของ   สารมลพิษในน้ าดว้ยแบบจ าลองเชงิคณิตศาสตร์ ผลตอบแทนทาง

เศรษฐศาสตร์ของการจัดการคุณภาพน้ า องค์กรและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ

จัดการคุณภาพน้ า 

Establishment of goal and guidelines in water quality management, study on 

pollutant dispersion in water body using mathematical models, economic benefit 

from water quality management, organization and laws related to water quality 

management. 
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210534 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและความเสี่ยง 

(Environmental Impact and Risk Assessment) 

3(3-0) 

 ผลกระทบของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตอ่ทรัพยากรทางกายภาพ นิเวศวทิยา 

คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษยแ์ละคุณภาพชีวิต หลักการและวิธีการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอ้ม  การประเมินผลกระทบด้านสังคม การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดลอ้ม การประเมินและจดัการความเสี่ยง การสรุปและประมวลผลการวเิคราะห์ 

มาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม มาตรการการตดิตามตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้ม การประยุกตข์้อมูลระยะไกลเพื่อการประเมินและตดิตามผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม การเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม การให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจและตดิตามตรวจสอบ 

Impact of various development projects on physical resources, ecological 

resources, human use values and quality of life values, basic principles and 

methodologies in environmental impact assessment, social impact assessment, 

environmental economic analysis, risk assessment and management, conclusion 

and interpretation of results, environmental impact mitigation, environmental 

quality monitoring, application of remote sensing system to environmental impact 

evaluation and monitoring, preparation of environmental impact assessment report, 

public participation in decision making and monitoring. 

210535** ระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

(Environmental Management Systems) 

3(3-0) 

 หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยนื กฎหมายสิ่งแวดลอ้มไทยและจริยธรรมทาง

วศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม เศรษฐศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบ

สิ่งแวดลอ้มด้านพลังงาน ของเสยีและทรัพยากร การป้องกันมลพิษและการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอ้ม องค์กรและระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

 Principle of sustainable development. Thai environmental laws and ethics for 

environmental engineering. Economics for environmental engineering. 

Environmental audits relating to energy, waste and resources. Pollution prevention 

and environmental impact assessment. Organization and environmental 

management system. 

210536 เทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด     

(Clean Production Technologies) 

3(3-0) 

 การลดปริมาณของเสียในกระบวนการผลิต ของเสียจากกระบวนการผลิต 

อทิธิพลของกรรมวธีิทางเคมแีละการควบคุมกระบวนการผลิต การขนถา่ยวัสดุ การลด

ปริมาณ ของเสียในระบบแยกสว่น การผนวกวัตถุประสงค์ของการผลิตท่ีสะอาด กับ

หลักเศรษฐศาสตร์และเกณฑอ์ื่นๆ การประเมนิหว่งโซ่ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 

หลักการวเิคราะห์วงจรชีวิตและการประยุกตใ์ชง้าน การน าผลิตภัณฑแ์ละวัสดุท่ีใชแ้ลว้

กลับมาใชซ้้ าอกี โดยศึกษากรณศีกึษาการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดในอุตสาหกรรมหลายๆ 

ประเภท 
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Waste minimization in production processes, utility wastes, influence of 

process chemistry and process control, material handlings, waste minimization in 

separation systems,  evaluating clean production performance at design and 

operational phases, integrating cleaner production objectives with economic and 

other criteria,  evaluating products and processing chains, lifecycle analysis 

concepts and applications, recycling of products and materials, by studying CT case 

studies of various industries. 
 

210537* สถิตปิระยุกตใ์นงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

(Applied Statistics in Environmental Engineering) 

3(3-0) 

 ปัญหาทางสิ่งแวดลอ้มกับสถติ ิการลงจุดและการปรับเรียบข้อมูล การแจกแจง

ความนา่จะเป็น การแปลงข้อมูล วิธีประมาณค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ ความแมน่ ความ

ล าเอยีงและความเท่ียงของการวัด การประกันคุณภาพห้องปฏบัิตกิาร การทดสอบ

สมมติฐาน           การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์ การประยุกตส์ถิตใินงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

 

        Environmental problems and statistics, plotting and smoothing data, 

probability distribution, data transformation, percentile estimation methods, 

accuracy, bias and precision of measurements, laboratory quality assurance, 

hypothesis tests, experimental design, analysis of variance, regression and 

correlation, application of statistics in environmental engineering. 

210591** ระเบียบวธีิวิจัยทางวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม   

(Research Methods in Environmental Engineering) 

1(1-0) 

  หลักและระเบียบวธีิวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ

ก าหนดหัวขอ้งานวิจัย วิธีรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวางแผนการวิจัย การก าหนดตัวอยา่ง

และเทคนิควธีิการ การวเิคราะห์ แปลผล และการวจิารณผ์ลการวิจัย การจัดรายงาน

เพื่อการน าเสนอในการประชุมและการตพีมิพใ์นวารสารวิชาการ 

Research principles and methods in environmental engineering, problem 

analysis for research topic identification, data collection for research planning, 

identification of samples and techniques, research analysis, result explanation and 

discussion, report writing, presentation and preparation for journal publication. 

210595 การศึกษาค้นควา้อิสระ      (Independent Study) 3,3 

 การศึกษาค้นควา้อิสระ ในหัวขอ้ท่ีน่าสนใจในระดับปริญญาโท และเรียบเรียง

เขียนเป็นรายงาน  

 Independent study on interesting  topic at the  master’s degree level and 

compile into a written report.   
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210596 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม    

(Selected Topics in Environmental Engineering) 

1-3 

 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้มในระดับปริญญาโท หัวขอ้เร่ืองเปลี่ยนแปลง

ไปในแต่ละภาคการศึกษา 

Selected topics in environmental engineering at the master’s degree level.  

Topics are subject to change each semester. 

210597 สัมมนา  (Seminar)  1 

 การน าเสนอและอภปิรายหัวขอ้ท่ีน่าสนใจทางวศิวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับ    

ปริญญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in environmental  

engineering at the master’s degree level. 

210598 ปัญหาพิเศษ      (Special Problems) 1-3 

 การศึกษาค้นควา้ทางวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้มในระดับปริญญาโทและเรียบเรียง

เขียนเป็นรายงาน 

Study and research in environmental engineering at the master’s degree 

level and compile into a written report. 

210599 วทิยานพินธ์       (Thesis) 1-12 

 การวจิัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวทิยานพินธ์ 

Research in the master’s degree level and compile into thesis. 
 


