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คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ภาควชิาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                                                              
223-558 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
Research Methodology in Environmental 
Engineering  

กระบวนการวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
การตั้งคําถามวิจัย และสมมติฐานการทบทวนเอกสาร การ
ออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ 
การสร้าง และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเขียน
รายงานผลการวิจัย การประเมินคุณค่า และการวิจารณ์
งานวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย 

Research processes about environmental 
engineering; formulating questions and 
hypotheses; literature reviews; quantitative and 
qualitative research designs; constructing and 
verifying the quality of research tools; data 
collection, data analysis and interpretation; writing 
reports of the research results; evaluation, 
comment and ethics of researcher 
 
223-503 แหล่งนํ้าและการจัดการคุณภาพนํ้า     3(3-0-6) 
Water Resource and Water Quality Management 

แหล่งนํ้าจืดและคุณภาพนํ้า การจัดการนํ้าและ
พื้นท่ีลุ่มนํ้า ชนิด และแหล่งของเสียปนเปื้อนในนํ้า 
ผลกระทบของนํ้าเสียต่อสิ่งแวดล้อม ควบคุมและป้องกัน 
การวางแผนจัดการคุณภาพนํ้า การประยุกต์ใช้แบบจําลอง
ทางคณิตศาสตร์สําหรับการจัดการคุณภาพนํ้าในแม่นํ้า ลํา
คลองและปากแม่นํ้า การจัดรูปองค์กรเกี่ยวกับการควบคุม
คุณภาพนํ้าในประเทศไทย 

Fresh water resources and water quality; 
water and catchments area management; types 
and sources of wastes contamination in water; 
wastewater impacts on environment; protection 
and control; water quality planning; application of 
modeling tool for water quality management in 
rivers; canals and estuaries; organization of water 
quality control in Thailand   

 
223-504 เทคโนโลยีเมมเบรนสําหรับการปรับปรุงคุณภาพ
นํ้าและบําบัดนํ้าเสีย  3(3-0-6) 
Membrane Technology for Water and Wastewater 
treatment 

เทคโนโลยีเมมเบรน รูปแบบชุดเมมเบรน หลัก
พื้นฐานของการแยกด้วย เมมเบรน ฟาวลิ่ง และการป้องกัน 
ระบบเทคโนโลยีเมมเบรนสําหรับผลิตนํ้าใช้และนํ้าดื่ม

คุณภาพสูง การประยุกต์ใช้สําหรับบําบัดนํ้าเสียชุมชน
อุตสาหกรรม ข้อดี-ข้อจํากัด เปรียบเทียบรูปแบบการใช้งาน 
ได้แก่ ไมโครฟิลเตรชัน อัลตราฟิลเตรชัน นาโนฟิลเตรชัน รี
เวอร์ออสโมซิส ระบบเทคโนโลยีเมมเบรนแบบผสมผสาน 
การฟื้นสภาพ การเดินระบบฯ และการออกแบบ 

Membrane technology; types of 
membrane module; basic principle of membrane 
separation; systems of membrane technology for 
potable water and   drinking water production; 
application for domestic wastewater and industrial 
treatment; advantages and limitations; comparison 
of configurations application; such as 
microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration and 
reverse osmosis; integrated membrane systems; 
regeneration; operations and designs 
 
223-505 ระบบปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนเพ่ือการบาํบดั 
นํ้าเสีย 3(3-0-6) 
Membrane Bioreactor System for Wastewater 
treatment 

ระบบปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน คํานิยม ประเภท
และรูปแบบเมมเบรน หลักการแยกด้วยเมมเบรน ข้อดี
ข้อด้อยของระบบ การอุดตันและการป้องกัน การออกแบบ
กระบวนการถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแบบมีอากาศและ
ไร้อากาศ การเดินระบบและควบคุมระบบ เทคโนโลยีแบบ
ผสมผสาน แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้ในการออกแบบ
และควบคุม กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้สําหรับการบําบัดนํ้า
เสียชุมชนและอุตสาหกรรม  

Membrane bioreactor system; definition; 
model and configuration of membrane; principle 
of membrane technology; advantage and 
limitation; membrane fouling and control; aerobic 
membrane and anaerobic membrane design 
operation and monitoring; hybrid membrane 
technology; mathematic modeling for design and 
operation; application for domestic wastewater 
and industrial wastewater treatment 

 
223-512  การออกแบบหลุมฝังกลบมลูฝอยชุมชน 3(3-0-6) 
Municipal Solid Waste Landfill Design  
บทบาทของหลุมฝังกลบในการจัดการขยะชุมชน ชนิดของ
หลุมฝังกลบ หลักทางวิศวกรรมของหลุมฝังกลบ การ
ออกแบบ ลักษณะนํ้าชะขยะและก๊าซ การออกแบบระบบ
รวบรวมน้ําชะขยะและระบบรวบรวมก๊าซ แร่ดินเหนียว 



ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของสารปนเปื้อน การหาค่าพารามิเตอร์
การเคล่ือนท่ี การออกแบบช้ันกันซึม การบดอัดช้ันกันซึม
ดินเหนียว เสถียรภาพของบ่อฝังกลบมูลฝอย ระบบเก็บนํ้า 
ชะมูลฝอย การออกแบบระบบปิดทับช้ันสุดท้าย กฎหมาย
และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการและจัดการ การ
ควบคุมหลุมฝังกลบและจัดการ 

Role of landfill in municipal solid waste 
management; type of landfill; engineering 
principle of landfill; design of landfill; 
characteristics of landfill leachate and gas; design 
of leachate collection system and gas collection 
system; Clay mineralogy; theory of contaminant 
transport; determination of transport parameters; 
liner design; liner compaction; stability of landfill; 
leachate collection system; final cover design; 
legislation and standard relevant to landfill 
operation and management; landfill management 
and control 
 
223-513 การประเมินวัฏจักรชีวิต   3(3-0-6) 
Life Cycle Assessment 

ภาพรวมของการประเมินวัฏจักร ชีวิต  วิ ธี
ประเมินวัฏจักรชีวิต ภาพรวมของค่าใช้จ่ายวัฏจักรชีวิต 
กระบวนการประเมินค่าใช้จ่ายวัฏจักรชีวิต การประยุกต์ 
ใ ช้วัฏจักร ชีวิตในการวางแผนของเสีย  แบบจํ าลอง
คอมพิวเตอร์ในวัฏจักรชีวิต คาร์บอนฟุตพริ้นท์ วอเตอร์
ฟุตพริ้นท์ อีโคโลจิคอลฟุตพริ้นท์ ฟุตพริ้นท์สิ่งแวดล้อมของ
ผลิตภัณฑ์ 

Overview of Life Cycle Assessment (LCA); 
LCA methodology;   overview of life cycle cost; 
life cycle cost assessment process; application of 
LCA in waste planning, computer model in LCA; 
carbon footprint; water footprint; ecological 
footprint; product environmental footprint 
 
223-514 การใช้ประโยชน์ของเสีย   3(3-0-6) 
Waste Utilization 

ประเภทของของเสีย ธรรมชาติและสมบัติของ
ของเสียในรูปต่าง ๆ (ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ) 
แหล่งกําเนิดและกระบวนการเกิดของเสียต่าง ๆ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ปรัชญาการจัดการปัจจุบัน มาตรฐานและ
กฎระเบียบท่ีจําเป็น นโยบายและแผนการ เทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมท่ีดี และเหมาะสมเกี่ยวกับการนํานํ้าเสีย กาก
ตะกอน หรือมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ การจัดการองค์กร การ
วิเคราะห์ ด้านเศรษฐศาสตร์ 

Types of waste; nature and properties of 
waste (liquid, solid, air); generation sources and 
formation process of wastes; effects on the 
environment; current management philosophy; 
necessary regulation and standard; policy and 
plan; best available engineering technology in 

reuse and utilization of wastewater, sludge and 
soil waste; management organization; economic 
analysis. 
 
223-515  การจัดการของเสยีอันตรายและการออกแบบ 

 3(3-0-6) 
Hazardous Waste Management and Design 

การวิเคราะห์ลักษณะของเสียอันตราย การเลือก
วิธีการจัดการ การออกแบบระบบการเก็บรวบรวม การ
ออกแบบระบบการขนสง่ การออกแบบระบบการบําบัด การ
ออกแบบระบบ การกําจัด ระบบการจัดการและการควบคุม 
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องด้านการจัดการของเสีย
อันตราย  

Analysis of hazardous waste 
characteristics; selection of management method; 
design of collection system; design of 
transportation system; design of treatment system; 
design of disposal system; system management 
and control; legislation and standard relevant to 
hazardous waste management 

 
223-521 เสียงรบกวนในส่ิงแวดลอ้มเมืองและการ 
ควบคุม   3(3-0-6) 
Urban Environmental Noise and Control 

สมบัติทางกายภาพของเสียง มาตราส่วน และ
ระดับ เครื่องมือวัดเสียง การสํารวจเสียงรบกวน ผลกระทบ
ของเสียงรบกวนต่อสุขภาพ กลไกและชนิดเสียงรบกวนท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขภาพ การรบกวนการนอนหลับจากเสียง
รบกวน  ผลกระทบต่อโสตประสาทจากเสียงรบกวน  
ผลตอบสนองของชุมชนในมลภาวะทางเสียง แหล่งกําเนิด
เสียงรบกวน การทํานายเสียงรบกวน วิธีการลดเสียงรบกวน 
การควบคุมเสียงรบกวนในเมือง จราจร อุตสาหกรรม 
อากาศยาน รถไฟ ชุมชน ฉนวนกั้นเสียงในอาคาร  

Physical properties of sound; scales and 
ratings; measurement instrumentation;  noise 
surveys; effect of noise on health; mechanisms 
and types of noise health effects; sleep 
disturbance by noise; pathological non-auditory 
effects of noise;  community response to 
environmental noise; sources of  noise; prediction 
of noise; methods for reducing noise; urban noise 
control; road traffic noise control; industrial noise 
control; aircraft noise control; railway noise 
control; community noise control; acoustical 
insulation of buildings 
  
 
 
 
 



223-531การแปลงรูปชีวมวล และสารอินทรีย์เพื่อเป็น
พลังงานหมุนเวียน     3(3-0-6) 
Biomass and Organics Conversion for Renewable 
Energy 

ศักยภาพของชีวมวล สารอินทรีย์ท่ีจะใช้เป็น
พลังงาน แหล่งชีวมวลและสารอินทรีย์ การผลิตชีวมวล รูป
ชีวมวลและปัญหาการนํากลับมาใช้ การแปรรูปโดย
กระบวนการความร้อน การสันดาปโดยตรง การเปลี่ยนเป็น
ก๊าซเช้ือเพลิง กระบวนการไพโรไลซิส การผลิตพลังงาน
ระดับกําลังผลิตสูงและการผลิตเมทานอล การแปรรูปโดย
กระบวนการชีววิทยา การย่อยสลายแบบไม่ใช้อากาศและ
การผลิต เอทิลแอลกอฮอล์  การผลิตก๊ าซชีวภาพใน
อุตสาหกรรมและการควบคุมมลภาวะ การใช้นํ้ามันพืช
เช้ือเพลิง เป็นแหล่งพลังงาน การใช้พลังงานชีวมวล เดิน
เครื่องยนต์แบบกังหันก๊าซ เทคโนโลยีสําหรับพลังงาน
ทดแทน การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

Potential of biomass and organic as an 
energy source; sources of biomass and organic; 
biomass production; forms of biomass and 
problems in recovering of biomass; thermal 
conversion; direct combustion; gasification; 
pyrolysis; large scale power production from 
biomass and methanol; biological conversion; 
anaerobic digestion and ethanol production; 
industrial biogas production and pollution control: 
plant-derived oil as an energy source; operation 
of gas turbine on biomass fuels; technology for 
renewable energy; economic and environmental 
assessment 
 
223-532 เทคโนโลยีชีวภาพไร้อากาศประยุกต์สําหรับผลิต 
พลังงาน   3(3-0-6) 
Applied Anaerobic Biotechnology for Energy 
Production 

หลักการพื้นฐานกระบวนการทางชีวเคมีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการย่อยสลายแบบไร้อากาศ และกระบวนการย่อยสลาย
ประสิทธิภาพสูง กระบวนการบําบัดนํ้าเสียและของเสีย
เกษตรกรรมเพื่อผลิตพลังงาน ระบบเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ 
การกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และระบบจัดการใช้ก๊าซ
ชีวภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบกา๊ซชีวภาพ และการเดิน
ระบบถังปฏิกรณ์ การทดสอบศักยภาพการผลิตมีเทนของ
วัสดุและการทดสอบกิจกรรมการผลิตมีเทนของตะกอน
จุลินทรีย์ 

Fundamentals of biochemical and 
microbial processes involved in anaerobic 
digestion; traditional and high-rate anaerobic 
processes; treatment of industrial and agricultural 
wastes for energy production; biogas engines; 
hydrogen sulfide removal and gas handling 
equipment; laboratory analysis of gas 

composition; bioreactor operation; biochemical 
methane potential; specific methanogenic activity 
 
223-541 การปอ้งกันมลพิษเพื่อสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
Pollution Prevention for Environment 

ปรัชญาปัจจุบันของการจัดการของเสีย ทฤษฎี
การป้องกันมลพิษ (การลดของเสียการจัดการของเสียอย่าง
ย่ังยืน การจัดการของเสียเชิงบูรณาการ แนวปฏิบัติการ
ป้องกันมลพิษ (การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ กระบวนการ การ
แลกเปลี่ยนของเสีย นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม) เครื่องมือการ
ป้องกันมลพิษ (การประเมินวัฏจักรชีวิต ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม) การออกแบบโปรแกรมป้องกันมลพิษ 

Current philosophy of waste 
management; pollution prevention theory (waste 
minimization, sustainable waste management, 
integrated waste management); pollution 
prevention practices (rawmaterial changes, process 
changes, waste exchange, industrial ecology); 
pollution prevention tool (life cycle assessment, 
environmental management system); pollution 
prevention program design 
    
223-542 การประเมินผลกระทบและความเสีย่ง 
สิ่งแวดล้อม             3(3-0-6) 
Environmental Impact and Risk Assessment 
 ผลกระทบของโครงการพัฒนาต่อทรัพยากรทาง
กายภาพ นิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และ
คุณภาพชีวิต หลักการและวิธีการประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม  การประเมินผลกระทบด้านสังคม  การ
ประเมินผลกระทบด้ านสุขภาพ  การวิ เ คราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การประเมินและจัดการความสี่ยง 
การสรุปและประมวลผลการวิเคราะห์ มาตรการแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการการติดตามตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ข้อมูลระยะไกลเพ่ือการ
ประเมินและติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเขียนรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและติดตามตรวจสอบ  

Impact of various development projects on 
physical resources; ecological resources; human 
use values and quality of life values; principles 
and methodologies in environmental impact 
assessment; social impact assessment; health 
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; participation in decision making 
and monitoring     



223-543 การฟื้นฟูสภาพโดยวธิีทางชีวภาพ   3(3-0-6) 
Bioremediation 

การศึกษาทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลาย
ทางชีววิทยา ข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา ชีวภาพ สังคม 
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์
สําหรับการลดผลกระทบและการป้องกัน การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ การจัดทํารายงาน การเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ มิติทางด้านกฎหมาย สังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาพิจารณ์ 

Study of microbiology field and 
biological degradation available data in 
hydrogeology; groundwater mobeling; 
fundamental of bioengineering in soil and ground 
water; bioremediation of soil and sub soil layer; 
bioremediation technology 

 
223-551 สัมมนาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1(0-1-2) 
Seminar in Environmental Engineering 

การนําเสนอหัวข้อ และประเด็นท่ีน่าสนใจทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สําหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของมลพิษต่อระบบนิเวศ 
การมีส่วนร่วมในการนําเสนอและการอภิปรายรายละเอียด
จากบทความวิชาการหรือบทความ การเตรียมรายงาน และ
สรุป การสัมมนาภายใต้การควบคุมดูแลของผู้สอน 
 Presentation interesting topics and issues 
in environmental engineering; development of 
new technology for environmental engineering; 
impact of pollution on ecosystem;  participation 
in academic or research paper presentation and 
discussion; report preparation and seminar 
conclusion under instructor supervision  
 
223-552 ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   3(0-6-3) 
Environmental Engineering Laboratory 

ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี และกายภาพเคมี
ของนํ้า นํ้าเสีย เพื่อตอบปัญหา สนับสนุนการทํางานของ
หน่วยปฏิบัติการ หน่วยกระบวนการทางชีวภาพ และ
กระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องสําหรับงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับระบบ ทดลอง
ปฏิบัติการและออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาในระบบเอ
เอส กระบวนการบําบัดนํ้า นํ้าเสียทางกายภาพ-เคมี การ
แลกเปลี่ยนอิออน การดูดซับและกระบวนการหมักแบบไร้
อากาศ เป็นต้น 

Analytical laboratories for the 
determination of physical and chemical 
characteristics of water and wastewaters for 
problem solutions and unit operation; unit of 
biological process and related operations for the 
optimization of environmental engineering works; 
study and experimental design for activated 
sludge; process of water and wastewater 

treatment by physiochemical methods; ion 
exchange; adsorption and anaerobic digestion   
  
223-553 หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม1  3(3-0-6) 
Special Topic in Environmental Engineering I 
 การนําเสนอหัวข้อและประเด็นใหม่ ๆ ในงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การบําบัด ปรับปรุง ฟื้นฟู 
ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบําบัดแบบ  
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ในระดับประเทศและสากล 

Presentation new topics and current 
issues in environmental engineering; treatment 
technologies; remediation technologies; impact of 
pollution on ecosystem; treatment systems 
existence in national and international 
 
223-554 หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม2  3(3-0-6) 
Special Topic in Environmental Engineering II 

การนําเสนอหัวข้อ และประเด็นใหม่ ๆ ในงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบําบัด ปรับปรุง ฟื้นฟู 
ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบําบัดแบบ
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในระดับประเทศและสากล 

Presentation new topics and current 
issues in environmental engineering; treatment 
technologies; remediation technologies; impact of 
pollution on ecosystem; treatment systems 
existence in national and international 
 
223-555 หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 3(3-0-6) 
Special Topic in Environmental Engineering III  
 การนําเสนอหัวข้อ และประเด็นใหม่ ๆ ในงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การบําบัด ปรับปรุง ฟื้นฟู 
ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบําบัดแบบ 
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในระดับประเทศและสากล 

Presentation new topics and current 
issues in environmental engineering; treatment 
technologies; remediation technologies; impact of 
pollution on ecosystem; treatment systems 
existence in national and international 
 
223-556 ระบบนิเวศเพ่ือการลดมลพิษ   3(3-0-6) 
Ecological System for Pollution Abatement 

ก า ร จํ า แ น ก ก ลุ่ ม ข อ ง ม ลพิ ษ ช นิ ด ต่ า ง  ๆ 
ความหมายของมลพิษ และผลของมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
ความหมายของระบบนิเวศ โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าท่ี 
และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ภาพรวม
ลักษณะสมบัติของระบบนิเวศ ปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการ
ระบบนิเวศผลกระทบ และการปรับกระบวนการต่าง ๆ ใน
ระบบนิเวศเน่ืองจากมลพิษ การวางแผน การจัดการ และ
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในพื้นท่ีท่ีมีมลพิษ 

Identification of various pollutants 
groups; definition of pollution; effect of pollution 



on environment; definition of ecosystem; 
structure and components; functions and 
relationship between biotic and environment; 
overview of ecosystem characteristics; interaction 
of ecosystem process; impacts and processes 
adaptation in ecosystem from pollution; planning; 
management and change of ecosystem in 
pollution areas 
 
223-557 อนามัยสิง่แวดล้อมและการสุขาภิบาล  3(3-0-6) 
Environmental Health and Sanitation 

สถานการณ์โลกด้านนํ้าใช้  นํ้าดื่ม และการ
สุขา ภิบาล   โรคระบาดจากน้ํ า เป็นสื่ อ  ปัญหา ด้าน
สาธารณสุข และปัญหาภาวะมลพิษเน่ืองจากสิ่งขับถ่าย 
ของเสียจากมนุษย์ จุลชีววิทยานํ้าดื่ม  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์
มาตรฐาน ระบาดวิทยาของเช้ือโรค และโรคจากนํ้าเป็นสื่อ 
การทําลายเช้ือโรค และการเลือกวิธีการ การออกแบบ
ระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็ก ศูนย์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ชุมชน  การวิ เคราะห์  การเคลื่ อนไหลของวัสดุ  การ
สุขาภิบาล และอนามัยศึกษา 

Global situation of water supply; drinking 
water and sanitation; outbreaks of water borne 
diseases; public health and pollution problems 
caused by human excreta and wastewater; 
microbiology of drinking water; indicators and 
criteria; epidemiology of pathogens and water-
borne diseases; disinfection and its alternatives; 
design of small-scale wastewater treatment 
systems; household centered environmental 
sanitation; material flux analyzes; sanitation and 
hygiene education 
 
220-622 การจําลองการไหลของนํ้าใตด้ินและการ 
เคลื่อนท่ีของสารปนเปื้อน   3(3-0-6) 
Groundwater Flow and Contaminant Transport 
Modeling 

กฎของดาร์ซ่ี ช้ันดินอุ้มนํ้าแบบมีและไม่มีแรงดัน 
สมการของลาปลาส และพัวส์ซอง การไหลในสภาวะคงท่ี 
การไหลในสภาวะไม่คงท่ี แนะนําสู่มอดโฟล  แบบจําลอง
เชิงความคิด เงื่อนไขเร่ิมต้น และเงื่อนไขขอบเขต การ
จําลองการไหล การเปรียบเทียบค่า และการตรวจสอบ
ความถูกต้อง การตามรอยสารปนเปื้อน 

Darcy’s Law; confined and unconfined 
aquifer; la place and Poisson equation; steady-
state flow; transient flow; introduction to 
MODFLOW; conceptual models; initial and 
boundary conditions; flow simulation; calibration 
and verification; particle tracking 

 
 
 

223-601 เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสียข้ันสูง 3(3-0-6) 
Advanced Wastewater Treatment Technology 

หลักการและกลไกทางด้านวิศวกรรมการบําบัด
นํ้าเสีย การวิเคราะห์มลพิษนํ้าด้วยเทคโนโลยีข้ันสูง การ
พัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย การบําบัดนํ้าเสียข้ันสูง
และการออกแบบข้ันสูง เทคนิคการบําบัดนํ้าเสียด้วย
จุลินทรี ย์และการควบคุมทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงสําหรับการบําบัดข้ันท่ีสามเพ่ือกําจัดธาตุ
อาหาร และกระบวนการทางชีวภาพแบบไร้อากาศท่ีอัตรา
การบําบัดสูง กระบวนการบําบัดนํ้าเสียข้ันสูงเพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพ เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือกําจัดสารมลพิษอนินทรีย์
และอินทรีย์ปนเปื้อนในนํ้า  การนํานํ้าท้ิงกลับมาใช้ซํ้าและใช้
ใหม่ในภาคชุมชนและอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาและการ
ออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียข้ันสูง ศาสตร์พระราชาในเรื่อง
เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย 
 Principles and mechanism of wastewater 
treatment engineering; advanced technology for 
water pollutant analysis; development in 
wastewater treatment technology; advanced 
wastewater treatment and advanced design; 
wastewater treatment by microbial and biological 
control technique; application of advanced 
technologies for tertiary treatment of nutrients 
and high rate anaerobic process; advanced 
wastewater treatment process for biogas 
production; innovation technology for removal of 
inorganic and organic pollutants contaminating 
water; wastewater reuse and recycling in 
community and industry; case study and 
advanced wastewater treatment system design 
the King’s Philosophy in wastewater treatment 
technology 
 
223-602 วิศวกรรมประปาขั้นสูง 3(3-0-6) 
Advanced Water Supply Engineering  
 หลักการและกลไกทางด้านวิศวกรรมการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าเพื่อการผลิตนํ้าประปา เทคโนโลยีการบําบัดสิ่ง
ปนเปื้อนท่ีแขวนลอยและละลายในนํ้าดิบประปา การผลิต
นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม การฆ่าเ ช้ือโรค คุณภาพนํ้า การ
วิเคราะห์ปัญหาระบบผลิตนํ้าประปา การควบคุมสารพลอย
ได้ท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากกระบวนการผลิตนํ้าประปา 
กรณีศึกษาและการออกแบบระบบประปา 
 Principles and mechanism of water 
treatment for water supply production; water 
treatment technology for removing suspended 
and dissolved matter from raw water supply; 
water industrial production; disinfection; water 
quality; analysing problems of water supply 
system; controlling health hazard substances, by-
product of the treatment process; case study and 
water supply system design  



223-611  วิศวกรรมมูลฝอยและการวางแผน  3(3-0-6) 
Solid Waste Engineering and Planning 
 หลักการวิศวกรรมมูลฝอย เทคโนโลยีการจัดการ
มูลฝอย การออกแบบระบบทางวิศวกรรม การวิเคราะห์
ปัญหา การพัฒนาแผนการจัดการ กฏหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
วิธีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การควบคุมและติดตาม
ประสิทธิภาพ วิธีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 
 Principles of solid waste engineering; 
solid waste management technologies; design of 
engineering system; problem analysis; 
development of management plan; relevant laws; 
performance analysis methods; performance 
control and efficiency monitoring knowledge 
framsfer technique to local community 
     
223-621 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ 
ข้ันสูง                                           3(3-0-6) 
Advanced Air Pollution Control 
 หลักการควบคุมมลพิษทางอากาศ วิธีการควบคุม
มลสารท่ีเป็นอนุภาคและก๊าซ การออกแบบอุปกรณ์ควบคุม
มลพิษทางอากาศ การบํารุงรักษาและประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ  

Principles of air pollution control; 
control strategies of particulate and gas emission; 
design of air pollution control equipment; 
maintenance and efficiency evaluation of air 
pollution control system 
 
223-603 การออกซิเดชันข้ันสูงสาํหรบังานประปาและ 
การบาํบดันํ้าเสีย   3(3-0-6) 
Advanced Oxidation for Water Supply and 
Wastewater Treatment  

กระบวนการออกซิเดชันแบบต่าง ๆ เช่น โอโซน 
เฟนตัน  ยูวี  อัลตร้ า โซนิค  ปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
สารอินทรีย์ สารท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการออกซิเดชัน ผล
จากการออกซิเดชัน ต่อสิ่งแวดล้อม ความเหมาะสมในการ
เลือกใช้กระบวนการออกซิเดชัน การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการออกซิเดชัน การประเมินค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการออกซิเดชัน การประยุกต์ใช้งานด้านประปา
และการบําบัดนํ้าเสีย เช่น การทําการบําบัดเบื้องต้นเพื่อ
เพิ่มค่าการย่อยสลายทางชีววิทยา การลดสารอินทรีย์ การ
ลดความเป็นพิษและการฆ่าเช้ือโรค การนํานํ้าผ่านการ
บําบัดกลับมาใช้ใหม่  

Advanced oxidation processes by 
oxidizing agent such as ozone, Fenton, ultraviolet, 
ultrasonic, titanium dioxide, organics oxidation, 
oxidation by product; evaluation of oxidation 
efficiency; economic evaluation for 
oxidationprocess; application in waterworks and 
wastewater work as an increasing of 
biodegradable, reduction or organic matter, 

reduce toxicity, mineralization and disinfection; 
water reuse and recycle 
 
223-604 การจัดการทรัพยากรแหล่งนํ้าเชิงบูรณาการ 

 3(3-0-6) 
Integrated Water Resources Management 

การวิเคราะห์สมดุลนํ้า การจัดการและองค์กรท่ี
เหมาะสมในระดับชาติ ระดับลุ่มนํ้า และระดับลุ่มนํ้าย่อย 
แผน นโยบาย และแนวทางการจัดการทรัพยากรนํ้า
ครอบคลุมด้านกฎหมาย  เ ศ รษ ฐกิ จ  สั ง ค ม  แล ะ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างย่ังยืน การวางแผนระบบ
สําหรับการพัฒนาแหล่งนํ้า ข้อมูลระยะไกล และระบบ
สารสนเทศสําหรับการจัดการทรัพยากรนํ้า สถิติสําหรับ
วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า และการจัดการชายฝั่งทะเล 

Water balance analysis; appropriate 
organizations and management structures in 
national, basin and sub-basin levels; water 
management policies and guidelines covering 
legal, economic, social, and environmental 
aspects; sustainable development; planning 
system in water resources development; remote 
sensing and geographical information systems for 
water resources management; statistics for water 
resources engineering; coastal zone management 
 
223-612 เทคโนโลยีการจดัการของเสียอันตราย   3(3-0-6) 
Hazardous Waste Management Technology 

ปริมาณและองค์ประกอบของของเสียอันตราย 
กฎหมายและข้อกําหนดเกี่ยวกับของเสียอันตรายแหล่งท่ีมา 
ลักษณะสมบัติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
การเปล่ียนสภาพและการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย 
พิษวิทยา การก่อสร้างและดําเนินการสถานท่ีจัดการกากของ
เสียอันตราย การวิเคราะห์วัฎจักรชีวิตของของเสียอันตราย 
กระบวนการทางกายภาพ-เคมี กระบวนการทางชีววิทยา 
การทําให้คงสภาพ โซลิดิฟิเคชัน วิธีการใช้ความร้อน การฝัง
กลบ   

Quantity and composition of hazardous 
waste; hazardous waste law and registrations; 
source and properties; effect of hazardous waste 
to environment and health; fate and transport of 
contaminants; toxicology; hazardous waste facility 
development and operation; life cycle analysis of 
hazardous waste; physicochemical processes; 
biological processes; stabilization and 
solidification; thermal methods; land disposal 
 



223-641  การฟื้นฟสูภาพสถานท่ีปนเปื้อนของเสีย 
อันตราย    3(3-0-6) 
Hazardous Site Remediation 

ลักษณะสถานท่ีปนเปื้อนกากของเสียอันตราย 
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานการทําความ
สะอาดสถานท่ีปนเปื้อน เคมีของสารปนเปื้อน ชนิดของสาร
ปนเปื้อน การแจกแจงลักษณะของสถานท่ีปนเปื้อนกากของ
เสียอันตราย การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัย 
วิธีการการฟื้นฟูสภาพ การฟื้นฟูสภาพนํ้าบาดาล การฟื้นฟู
สภาพดิน เทคโนโลยี การบําบดัดินท่ีปนเปื้อน 

Hazardous site contamination; policies 
and regulations; clean-up standards; chemistry of 
contaminants; type of contaminants; site 
characterization; risk assessment and safety; 
remediation method; groundwater remediation; 
soil remediation; soil treatment technology 

 
223-642 วิถีพฤตกิรรมสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
Fate and Transport of Pollutants in the 
Environment 

การศึกษากระบวนการทางกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพท่ีควบคุมการกระจายตัวของสารมลพิษในน้ําผิวดิน 
ช้ันใต้ผิวดิน และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนรูปหรือ
ย่อยสลายซ่ึงเกี่ยวข้องกับการคุมการกระจายตัวของสาร
มลพิษในน้ําผิวดิน ช้ันใต้ผิวดิน และบรรยากาศ 

Physical, chemical and biological 
processes governing the distribution of 
contaminants in the surface water, subsurface 
environment and atmosphere; the processes 
involved in the transformation/degradation of a 
contaminant, the distribution of pollutants in the 
surface water, subsurface environment and 
atmosphere 
 
 223-643 แบบจาํลองเชิงคณิตศาสตร์สาํหรบัวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
Mathematical Modeling for Environmental 
Engineering  

ก า ร พัฒน า แบบจํ า ล อ ง เ ชิ ง คณิ ต ศ า สต ร์ 
แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี 
และชีวภาพ ในระบบประปา ระบบบําบัดนํ้าเสีย การ
จัดการมูลฝอย การจัดการกากของเสียอันตราย และระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์
สําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ การทวนสอบ
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์แบบจําลองเชิง
คณิตศาสตร์ในการวิจัยและการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

Development of mathematical model; 
mathematical model of physical chemical and 
biological process in water treatment, wastewater 
treatment, solid waste management, hazardous 
waste management  and air pollution control

 system; mathematical modeling for 
climate change; verification of mathematical 
model; application of mathematical model in 
research works and engineering design 
 
223-644 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม
 3(3-0-6) 
Biotechnology for Energy and Environment 

กระบวนการชีวภาพในการเปล่ียนแปลงชีวมวล
ไปสู่พลังงาน การติดตามตรวจสอบทางชีวภาพ การบําบัด
และฟื้นฟูทางชีวภาพ การผลิตก๊าซชีวภาพจากนํ้าเสียและมูล
ฝอย เครื่องมือการตรวจวัดค่าทางชีวภาพ เครื่องมือในระดับ
เซลล์และระดับโมเลกุล การบําบัดนํ้าเสียด้วยกระบวนการ
ใช้อากาศและไม่ใช้อากาศ การบําบัดโลหะหนักด้วยจุลินทรย์ี 
ความรู้ทางพันธุกรรมและโปรตีนสําหรับงานทางสิ่งแวดล้อม 
นาโนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจุลินทรีย์และพลังงาน การ
วิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปสู่
ความย่ังยืน 

Bioconversion of biomass to energy; 
biomonitoring; biotreatment; bioremediation; 
biogas production from wastewater and solid 
waste; biosensors; cellular and molecular tools, 
anaerobic and aerobic water treatment, microbial 
leaching of heavy metals; subsurface microbiology; 
environmental genomics and proteomics; 
nanotechnology for study microbes and energy; 
environmental biotechnology research and 
development towards sustainability 
 
223-645 ชีวโมเลกุลสาํหรับงานสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
Molecular Biology for Environmental Works 

องค์ประกอบทางพันธุกรรมของจุลินทรีย์ ทฤษฎี
การศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุวศิวกรรม การสกัด
สารพันธุกรรม การใช้เทคโนโลยีชีวโมเลกุลเพ่ือการจําแนก
และตรวจติดตามจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้
พันธุวิศวกรรมในงานสิ่งแวดล้อมและการผลิตพลังงาน
ทดแทน  

Microorganisms genetics; molecular 
biology and genetic engineering principles; gene 
extraction; use of molecular biology for microbial 
identification and  monitoring in environment; use 
of genetic engineering for environmental 
applications and alternative energies production 
 
223-646 การประเมิลกลยุทธ์และผลกระทบสิง่แวดล้อม 

 3 (3-0-6) 
Environmental Impact and Strategic Assessment 

แนวคิดและกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ 
สังคม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย การประเมินความเสี่ยง 
กลยุทธ์สําหรับ การลดผลกระทบและการป้องกัน การ



ติดตามตรวจสอบผลกระทบ การจัดทํารายงาน การ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มิติทางด้านกฎหมาย สังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างย่ังยืน การมีส่วน
ร่วมของชุมชน ประชาพิจารณ์ กลยุทธการประเมินค่า
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
งานสิ่งแวดล้อม 

Concepts and procedures for 
environmental impact assessment; impact 
assessment of physical biological social culture 
and health; risk assessment; strategies for impact 
reduction and prevention; impacts monitoring; 
report preparation; public information access;  
legislation social democracy and economic 
images; sustainable development; public 
participation; public hearing; strategic 
environmental assessment; information and 
communication technology for environmental 
works 
 
223-651 สัมมนาวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม 1    1(0-2-1) 
Seminar in Environmental Engineering I 

การค้นคว้าจากห้องสมุดและแหล่งอื่น ๆ เพื่อหา
ข้อมูลและความก้าวทางวิชาการในหัวข้อเรื่องทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมในการ
นําเสนอและการอภิปรายรายละเอียดจากเอกสารวิชาการ 
หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ นําส่งรายงาน 
และสรุปการสัมมนาภายใต้คําแนะนําในการเตรียมการ ของ
อาจารย์ประจําวิชาหรือคณาจารย์สาขาวิชาฯ 

Literature survey in libraries and other 
sources to follow the progress in topics of interest 
in environmental engineering and related field; 
participation in presentation and discussion in 
details study of academic paper or research paper 
that related to thesis; report preparation and 
seminar conclusion under supervision of instructor 
of department seminar 
 
223-652 สัมมนาวิศวกรรมสิง่แวดลอ้ม 2   1(0-2-1) 
Seminar in Environmental Engineering II 

การนําเสนอหัวข้อและประเด็นท่ีน่าสนใจทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สําหรับ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
มีส่วนร่วม ในการนําเสนอและการอภิปรายรายละเอียดจาก
เอกสารวิชาการหรืองานวิจัย ท่ี เกี่ ยว ข้องกับ  หัว ข้อ
วิทยานิพนธ์ การทํารายงานและสรุปการสัมมนาภายใต้
คําแนะนําของอาจารย์ประจําวิชาหรือคณาจารย์สาขาวิชาฯ 

Presentation interesting topics and issues 
in environmental engineering; development of 
new technology for environmental engineering 
that related to thesis; participation in presentation 
and discussion in details study of academic paper 

or research paper that related to thesis; report 
preparation and seminar conclusion under 
supervision of  instructor of department seminar 
 
223-653 หวัข้อพเิศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) 
Special Topic in Environmental Engineering I 

การนําเสนอหัวข้อและประเด็นใหม่ ๆ ในงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การบําบัด ปรับปรุง ฟื้นฟู
ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบําบัดแบบ
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ในระดับประเทศและสากล การเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงด้านพลังงาน 
การ เกษตร เ พ่ื อผลิ ต ภัณฑ์อาหารและไม่ ใ ช่ อ าหาร 
อุตสาหกรรมสีเขียว 

Presentation new topics and current 
issues in environmental engineering; treatment 
technologies; remediation technologies; impact of 
pollution on ecosystem; treatment systems 
existence in national and international; climate 
change; global warming; energy security; 
agricultural for food and nonfood products; green 
industry  
 
223-654 หัวข้อพเิศษทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2   3(3-0-6) 
Special Topic in Environmental Engineering II 

การนําเสนอหัวข้อและประเด็นใหม่ ๆ ในงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบําบัด ปรับปรุง ฟื้นฟู 
ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบําบัดแบบ
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในระดับประเทศและสากล การเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงด้านพลังงาน 
การ เกษตร เ พ่ื อผลิ ต ภัณฑ์อาหารและไม่ ใ ช่ อ าหาร 
อุตสาหกรรมสีเขียว 

Presentation new topics and current 
issues in environmental engineering; treatment 
technologies; remediation technologies; impact of 
pollution on ecosystem; treatment systems 
existence in national and international; climate 
change; global warming; energy security; 
agricultural for food and non food products; green 
industry  
 
223-655 หัวข้อพิเศษทางวศิวกรรมสิ่งแวดล้อม3 3(3-0-6) 
Special Topic in Environmental Engineering III 

การนําเสนอหัวข้อและประเด็นใหม่ ๆ ในงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบําบัด ปรับปรุง ฟื้นฟู 
ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบําบัดแบบ
ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในระดับประเทศและสากล การเปล่ียนแปลง
สภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงด้านพลังงาน 
การ เกษตร เ พ่ื อผลิ ต ภัณฑ์อาหารและไม่ ใ ช่ อ าหาร 
อตุสาหกรรมสีเขียว 

Presentation new topics and current 
issues in environmental engineering; treatment 



technologies; remediation technologies; impact of 
pollution on ecosystem; treatment systems 
existence in national and international; climate 
change; global warming; energy security; 
agricultural for food and non food products; green 
industry 
 
223-850 วิทยานิพนธ ์       18(0-54-0) 
Thesis 

ศึกษาวิจัยในหัวข้อหรือโจทย์วิจัยทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการวิจัย วิธีการดําเนินการ
วิจัย ออกแบบการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ผลวิจัย 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interested in 
environmental engineering under the supervision 
of advisors; scope of research planning; research 
methodologies; research experimental design; 
data interpretation; research discussion and 
conclusion; preparation of thesis in proper form 
 
223-851 วิทยานิพนธ์     36(0-108-0) 
Thesis 
 ศึกษาวิจัยในหัวข้อหรือโจทย์วิจัยทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการวิจัย วิธีการดําเนินการ
วิจัย ออกแบบการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล-ผลวิจัย 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม 
 Research on topics of interested in 
environmental engineering under the supervision 
of advisors; scope of research planning; research 
methodologies; research experimental design; 
data interpretation; research discussion and 
conclusion; preparation of thesis in proper form 
 
223-900 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
Thesis  
 ศึกษาวิจัยในหัวข้อหรือโจทย์วิจัยทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการวิจัย วิธีการดําเนินการ
วิจัย ออกแบบการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล-ผลวิจัย 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ตาม
แบบท่ีเหมาะสม 
 Research on topics of interested in 
environmental engineering under the supervision 
of advisors; scope of research planning; research 
methodologies; research experimental design; 
data interpretation; research discussion and 
conclusion; preparation of thesis in proper form 

223-901 วิทยานิพนธ์      36(0-108-0)  
Thesis 
 ศึกษาวิจัยในหัวข้อหรือโจทย์วิจัยทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการวิจัย วิธีการดําเนินการ
วิจัย ออกแบบการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล-ผลวิจัย 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบ
ท่ีเหมาะสม 
 Research on topics of interested in 
environmental engineering under the supervision 
of advisors; scope of research planning; research 
methodologies; research experimental design; data 
interpretation; research discussion and conclusion; 
preparation of thesis in proper form  
 
223-902 วิทยานิพนธ์      48(0-144-0) 
Thesis  
 ศึกษาวิจัยในหัวข้อหรือโจทย์วิจัยทางวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้
ควบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการวิจัย วิธีการดําเนินการ
วิจัย ออกแบบการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล-ผลวิจัย 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบ
ท่ีเหมาะสม 
 Research on topics of interested in 
environmental engineering under the supervision 
of advisors; scope of research planning; research 
methodologies; research experimental design; data 
interpretation; research discussion and conclusion; 
preparation of thesis in proper form 


