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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม มีเป้าหมายเพ่ือพฒันาผูเ้รียนในทุกดา้นน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตนกัวิจยัทางดา้นวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรู้และเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงในองคค์วามรู้
ระดบัสูงดา้นวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เป็นผูน้ าทางวชิาการท่ีมีความเขา้ใจและสามารถสร้างองคค์วามรู้หรือนวตักรรมใหม่ผา่นการ
ท าวิจยัอยา่งเป็นระบบ ผลิตงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ มีภาวะผูน้ า 
รับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นและจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมในบริบทของวิชาการและวิชาชีพได้ เป็นผูท่ี้มี
คุณธรรม จริยธรรมและมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1  บูรณาการความรู้ทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือแกไ้ขปัญหาชุมชนในภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนั หรือ

ยางพารา หรืออาหารทะเล ตามหลกัมาตรฐานสากล 
PLO 2  ประยกุต์กระบวนการวิจยั เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในภูมิภาค

และอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนั หรือยางพารา หรืออาหารทะเล ท่ีตอบสนองต่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 

PLO 3 ปฏิบติัตนในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดีของกลุ่ม ท างานเป็นทีม และใหค้  าปรึกษาเชิงวชิาการเบ้ืองตน้ได ้
PLO 4  ส่ือสารดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง และตรงความหมายอยา่งเช่ียวชาญ 
PLO 5 แสดงพฤติกรรมของการเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบ และเป็นผูน้ าในทางวิชาการและวิชาชีพในการจดัการปัญหา

ดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีจรรยาบรรณ 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   
 - แบบ 1.1 ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกติ 
  วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่  48 หน่วยกิต 
 - แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกติ 
  หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่  12 หน่วยกิต 
  วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่  36 หน่วยกิต 
 - แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า  72 หน่วยกติ 
  หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่  24 หน่วยกิต 
  สารนิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่  48 หน่วยกิต 
 

1. หมวดวชิาเลือก (Elective Courses) ส าหรับหลกัสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 
223-501 เทคโนโลยกีารบ าบดัน ้ าเสียขั้นสูง 3((3)-0-6) หน่วยกิต

     (Advanced Wastewater Treatment Technology)  
223-502  วศิวกรรมประปาขั้นสูง 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Advanced Water Supply Engineering) 
223-503  แหล่งน ้ าและการจดัการคุณภาพน ้ า 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Water Resource and Water Quality Management) 
223-504 เทคโนโลยเีมมเบรนส าหรับการปรับปรุงคุณภาพน ้ า 
 และบ าบดัน ้ าเสีย 3((3)-0-6) หน่วยกิต 

(Membrane Technology for Water and Wastewater  
Treatment) 

  223-511 วศิวกรรมของเสียและการวางแผน 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
    (Solid Waste Engineering and Planning) 

223-512 การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยชุมชน 3((3)-0-6) หน่วยกิต
    (Municipal Solid Waste Landfill Design)  

223-513 การจดัการของเสียอนัตรายและการออกแบบ 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Hazardous Waste Management and Design) 
223-521  การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Advanced Air Pollution Control) 
223-531 ชุดวชิาการแปรรูปชีวมวลและเทคโนโลยชีีวภาพไร้อากาศ  
 ประยกุตส์ าหรับผลิตพลงังาน 6(5-3-10) หน่วยกิต 

 (Module: Biomass Conversion and Applied  
 Anaerobic Biotechnology for Energy Production) 

   223-541 การป้องกนัมลพิษเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
(Pollution Prevention for Environment) 

223-641  การฟ้ืนฟสูภาพสถานท่ีปนเป้ือนของเสียอนัตราย 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Hazardous Site Remediation) 



    223-642  วถีิพฤติกรรมสารมลพิษในส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Fate and Transport of Pollutants in the Environment) 
223-643  เทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
    (Biotechnology for Energy and Environment) 

  223-651 สมัมนาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 1(0-2-1) หน่วยกิต 
   (Seminar in Environmental Engineering) 

223-652  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 1 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Special Topic in Environmental Engineering I) 
223-653  หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 2 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Special Topic in Environmental Engineering II)   
223-654 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 3 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Special Topic in Environmental Engineering III) 
 

 นัก ศึกษ าส าม ารถ เลื อก เรี ยน รายวิช าใน ระดับบัณ ฑิ ต ศึกษ าท่ี เปิ ดสอน ในหลัก สูต ร อ่ืน  ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  ทั้ งน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรก่อนลงทะเบียนเรียน 

 
  หมวดวทิยานิพนธ์ (Thesis)  

แบบ 1.1 
223-900  วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
แบบ 2.1 
223-901  วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 
แบบ 2.2  
223-902  วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0) หน่วยกิต 
 (Thesis) 

  นกัศึกษาทุกแผนการศึกษาตอ้งลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาวิศวกรรมและวิชาสัมมนาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มเป็น
รายวิชาบงัคบั แบบ Audit (A) ตามแผนท่ีก าหนด และตอ้งผ่านการประเมินผลแบบ S/U จากอาจารยผ์ูส้อน แต่ไม่นับหน่วยกิต 
ดงัน้ี 

200-502 สมัมนาวศิวกรรม 1(0-2-1) หน่วยกิต 
  (Seminar in Engineering ) 
223-651  สมัมนาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  1(0-2-1) หน่วยกิต 

  (Seminar in Environmental Engineering) 
200-501* ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม        3((3)-0-6) หน่วยกิต  
  (Research Methodology in Engineering) 
* ส าหรับนกัศึกษาแผน 2.2 เท่านั้น 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
ระดบัปริญญาเอก 

แบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

  ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่ 1 
  223-900 วทิยานิพนธ์ 3(0-9-0) 
   (Thesis) 
  223-651*  สมัมนาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  1(0-2-1) 
   (Seminar in Environmental Engineering) 
    รวม 3 หน่วยกติ 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่ 2 
  223-900 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
   (Thesis) 
  200-502*  สมัมนาวศิวกรรม 1(0-2-1) 
   (Seminar in Engineering) 
              รวม                          9 หน่วยกติ 

ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่ 1 
223-900 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 (Thesis) 
 รวม 9 หน่วยกติ 
ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่ 2 
223-900 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 (Thesis) 

   รวม 9 หน่วยกติ 
  ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่ 1 

223-900 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 (Thesis) 
 รวม 9 หน่วยกติ 
 
ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่ 2 
223-900 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
 (Thesis) 
 รวม 9 หน่วยกติ 
 

   *นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาวิศวกรรม และวิชาสัมมนาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ตาม
แผนท่ีก าหนดแบบ Audit (A) และตอ้งผา่นการประเมินจากอาจารยผ์ูส้อน โดยไดรั้บสญัลกัษณ์ S แต่ไม่นับหน่วยกติ 

 
  



แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  

  ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่ 1 
  223-(5xx หรือ 6xx) วชิาเลือก 6((6)-0-12) 
   (Elective Subject) 
  223-651*  สมัมนาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  1(0-2-1) 
   (Seminar in Environmental Engineering) 
   รวม 6 หน่วยกติ 
 ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่ 2 
  223-901 วทิยานิพนธ์ 3(0-9-0) 
   (Thesis) 
  223-(5xx หรือ 6xx) วชิาเลือก 6((6)-0-12) 
   (Elective Subject) 
  200-502*  สมัมนาวศิวกรรม 1(0-2-1) 
   (Seminar in Engineering) 
   รวม 9 หน่วยกติ 
  ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่ 1 
  223-901 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
   (Thesis) 
   รวม 9 หน่วยกติ 

ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่ 2 
  223-901 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
   (Thesis) 
   รวม 9 หน่วยกติ 
  ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่ 1 
  223-901 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
   (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกติ 
 ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่ 2 
  223-901 วทิยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
   (Thesis) 
   รวม 6 หน่วยกติ 
 
  *นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาวิศวกรรม และวิชาสัมมนาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ตาม
แผนท่ีก าหนดแบบ Audit (A) และตอ้งผา่นการประเมินจากอาจารยผ์ูส้อน โดยไดรั้บสญัลกัษณ์ S แต่ไม่นับหน่วยกติ 
 



แบบ 2.2 ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี   
  ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่ 1 
  223-(5xx หรือ 6xx) วชิาเลือก 12((12)-0-24) 
    (Elective Subject) 

200-501*  ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม            3((3)-0-6)  
      (Research Methodology in Engineering) 

  223-651*  สมัมนาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  1(0-2-1) 
   (Seminar in Environmental Engineering) 
     รวม      12 หน่วยกติ 
 
  ช้ันปีที ่1   ภาคการศึกษาที ่ 2 
  223-902 วทิยานิพนธ์ 3(0-9-0) 
   (Thesis) 
  223-(5xx หรือ 6xx) วชิาเลือก 9(0-27-0) 
   (Elective Subject) 
  200-501*  สมัมนาวศิวกรรม 1(0-2-1) 
    (Seminar in Engineering) 
   รวม 12 หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่ 1 
  223-902  วทิยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
   (Thesis) 
  223-(5xx หรือ 6xx) วชิาเลือก 3((3)-0-6) 
   (Elective Subject) 
  รวม 9 หน่วยกติ 
 
  ช้ันปีที ่2   ภาคการศึกษาที ่ 2 
  223-902 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
   (Thesis) 
  รวม 9 หน่วยกติ 
 

ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่ 1 
  223-902 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
   (Thesis) 
   รวม 9 หน่วยกติ 
 
   
 



  ช้ันปีที ่3   ภาคการศึกษาที ่ 2 
  223-902 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
   (Thesis) 
   รวม 9 หน่วยกติ 
 
  ช้ันปีที ่4   ภาคการศึกษาที ่ 1 
  223-902 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 
   (Thesis) 
   รวม 9 หน่วยกติ 
 
  ช้ันปีที ่4   ภาคการศึกษาที ่ 2 
  223-902 วทิยานิพนธ์ 3(0-9-0) 
   (Thesis) 
   รวม 3 หน่วยกติ 
 
 *นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวชิาสมัมนาวศิวกรรม และวชิาสมัมนาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ตามแผนท่ี
ก าหนดแบบ Audit (A) และตอ้งผา่นการประเมินจากอาจารยผ์ูส้อน โดยไดรั้บสญัลกัษณ์ S แต่ไม่นบัหน่วยกติ 
 



ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 บูรณาการความรู้ทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือแกไ้ขปัญหาชุมชนใน
ภูมิภาคและกลุ่มอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนั หรือยางพารา หรืออาหารทะเล ตาม
หลกัมาตรฐานสากล 

1) ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2) ใชก้ารเรียนจากสถานการณ์จ าลอง
3) ใชก้ารเรียนจากการปฏิบติัการ
4) ใชก้ารเรียนจากประสบการณ์ กรณีศึกษา และงานวจิยั
5) ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมองและอภิปราย
6) ใชก้ารสอนแบบบูรณาการการเรียนกบัโจทยปั์ญหาจริง
7) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง

1) ประเมินดว้ยการสอบ
2) ประเมินการปฏิบติังาน
3) ประเมินโดยสงัเกตการอภิปราย
4) ประเมินจากการทดสอบปากเปล่า
5) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย
6) ประเมินจากรายงานท่ีมอบหมาย
7) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย

PLO2 ประยกุตก์ระบวนการวจิยั เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรมทาง
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มของชุมชนในภูมิภาคและอุตสาหกรรมปาลม์น ้ ามนั หรือ
ยางพารา หรืออาหารทะเล ท่ีตอบสนองต่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน 
และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) 

1) ใชก้ารเรียนจากประสบการณ์ กรณีศึกษา และงานวจิยัจริง
2) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง

1) ประเมินจากรายงานท่ีมอบหมาย
2) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย
3) ประเมินการปฏิบติังาน

PLO3 ปฏิบติัตนในฐานะผูน้ าและผูต้ามท่ีดีของกลุ่ม ท างานเป็นทีม และให้
ค  าปรึกษาเชิงวชิาการเบ้ืองตน้ได ้

1) ใชก้ารสอนแบบบูรณาการการเรียนกบัโจทยปั์ญหาจริง
2) มอบหมายงานกลุ่ม

1) ประเมินจากความกา้วหนา้ของงานวจิยั
2) ประเมินจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่
3) ประเมินจากเล่มวทิยานิพนธ์

PLO4 ส่ือสารดว้ยภาษาไทยและภาษาองักฤษไดถู้กตอ้ง และตรงความหมาย
อยา่งเช่ียวชาญ 

1) ใชก้ารสอนแบบบูรณาการการเรียนกบัโจทยปั์ญหาจริง
2) มอบหมายงานกลุ่ม

1) ประเมินจากความกา้วหนา้ของงานวจิยั
2) ประเมินจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่
3) ประเมินจากเล่มวทิยานิพนธ์

PLO5 แสดงพฤติกรรมของการเป็นคนท่ีมีความรับผดิชอบ และเป็นผูน้ าในทาง
วชิาการและวิชาชีพในการจดัการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีจรรยาบรรณ 

1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
2) มอบหมายงานกลุ่ม
3) สอนโดยอา้งอิงจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ

1) ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมระหวา่ง
ผูเ้รียนร่วมกนั และกบัผูส้อนทุกคน

2) ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนัและกนั
3) ประเมินดว้ยกิจกรรมท่ีนกัศึกษาด าเนินการ

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 

200-501 ระเบียบวธีิวจิยัด้านวศิวกรรม      3((3)-0-6) 
Research Methodology in Engineering 

ความหมาย ประเภทของงานวจิยั จรรยาบรรณวิจยั การก าหนดปัญหาหรือโจทยว์ิจยั วตัถุประสงค์
ของการวจิยั ขอบเขตการวจิยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั ความรู้ทาง
สถิติของการวิจยัดา้นวิศวกรรม ระเบียบวิธีการวิจยั การวิเคราะห์และแปรผล การน าเสนอผลงานวิจยั การ
เขียนรายงานวจิยั กรณีศึกษา การส่ือสารงานวจิยั การบริหารงานวจิยั 

Definition; classification of research; research ethics; research topic and problem; research 
objective; scope of research; literature review; research proposal writing; statistical method for engineering 
research; research methodology; analysis and interpretation of data; research presentation; research report 
writing; case studies; research commination; research management 

200-502 สัมมนาวศิวกรรม       1(0-2-1) 
Seminar in Engineering 

การคน้ควา้จากห้องสมุดและแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือหาขอ้มูลความก้าวหน้าทางวิชาการในหัวขอ้ทาง
วศิวกรรมในสาขาวิชาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาเพ่ือฝึกฝนทกัษะ
การอ่าน การเขียน และการน าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์ภายใตค้  าแนะน าในการเตรียมการของ
อาจารยป์ระจ าวชิา หรือคณาจารยส์าขาวชิา การน าเสนอการประยกุตใ์ชค้วามรู้สาขาวชิาเพ่ือมาแกปั้ญหา  

Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topic of interested in 
engineerin program and related areas; participation in presentation and discussion in seminar in order to 
train research publication reading, writing, and presentation skills under supervision of course instructors; 
presentation of knowledge application to solve problem 

223-501 เทคโนโลยกีารบ าบัดน า้เสียขั้นสูง 3((3)-0-6) 
Advanced Wastewater Treatment Technology 

หลกัการและกลไกทางดา้นวศิวกรรมการบ าบดัน ้ าเสีย การวิเคราะห์มลพิษน ้ าดว้ยเทคโนโลยขีั้นสูง 
การพฒันาเทคโนโลยีการบ าบดัน ้ าเสีย การบ าบดัน ้ าเสียขั้นสูงและการออกแบบขั้นสูง เทคนิคการบ าบดัน ้ า
เสียดว้ยจุลินทรียแ์ละการควบคุมทางชีวภาพ การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีขั้นสูงส าหรับการบ าบดัขั้นท่ีสามเพ่ือ
ก าจดัธาตุอาหาร และกระบวนการทางชีวภาพแบบไร้อากาศท่ีอตัราการบ าบดัสูง กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย
ขั้นสูงเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีนวตักรรมเพ่ือก าจดัสารมลพิษอนินทรียแ์ละอินทรียป์นเป้ือนในน ้ า 
การน าน ้ าท้ิงกลบัมาใช้ซ ้ าและใชใ้หม่ในภาคชุมชนและอุตสาหกรรม  กรณีศึกษาและการออกแบบระบบ
บ าบดัน ้ าเสียขั้นสูง เศรษฐกิจหมุนเวียนส าหรับระบบบ าบดัน ้ าเสีย ศาสตร์พระราชาในเร่ืองเทคโนโลยีการ
บ าบดัน ้ าเสีย 



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; circular economy in wastewater treatment plant; 
the King’s Philosophy in wastewater treatment technology 

 
 223-502      วศิวกรรมประปาขั้นสูง       3((3)-0-6) 
   Advanced Water Supply Engineering  

หลกัการและกลไกทางดา้นวศิวกรรมการปรับปรุงคุณภาพน ้ าเพ่ือการผลิตน ้ าประปา เทคโนโลยกีาร
บ าบัดส่ิงปนเป้ือนท่ีแขวนลอยและละลายในน ้ าดิบประปา การผลิตน ้ าเพ่ืออุตสาหกรรม การฆ่าเช้ือโรค 
คุณภาพน ้ า การวิเคราะห์ปัญหาระบบผลิตน ้ าประปา การควบคุมสารพลอยไดท่ี้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพจาก
กระบวนการผลิตน ้ าประปา กรณีศึกษาและการออกแบบระบบประปา เป้าการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ี 6 ดา้นจดัการน ้ า
และสุขาภิบาล ระบบประปาและสุขาภิบาลเพ่ือเศรษฐกิจสีเขียว  

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; Sustainable 
Development Goal 6: Clean water and sanitation; water supply and sanitation in green economy  

 
223-511    วศิวกรรมของเสียและการวางแผน      3((3)-0-6) 
     Solid Waste Engineering and Planning 

หลกัการวิศวกรรมมูลฝอย เทคโนโลยีการจดัการมูลฝอย การออกแบบระบบทางวิศวกรรม การ
วิเคราะห์ปัญหา การพฒันาแผนการจดัการ กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การควบคุมและ
ติดตามประสิทธิภาพ วธีิการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน กรณีศึกษาการจดัการขยะทางทะเล การจดัการขยะมูลฝอย
อยา่งย ัง่ยืนตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว เป้าการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ี 11 เมือง
และถ่ินฐานมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื 

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; 
case studies for marine debris management; sustainable solid waste management based on bioeconomy, 
circular economy, green economy; Sustainable Development Goal 11: Sustainable cities and communities 

  



223-521 การควบคุมมลพษิทางอากาศขั้นสูง 3((3)-0-6) 
  Advanced Air Pollution Control 

หลกัการควบคุมมลพิษทางอากาศ วธีิการควบคุมมลสารท่ีเป็นอนุภาคและก๊าซ การออกแบบ
อุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศ การบ ารุงรักษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ มลพิษหมอกควนัขา้มแดนอาเซียน เศรษฐกิจหมุนเวียนและมลพิษอากาศ เป้าการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืท่ี 13 การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

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; ASEAN transboundary haze pollution; circular economy and air pollution; Sustainable 
Development Goal 13: Climate action 

 

หมวดวชิาเลือก (Elective Courses) 

 223-503 แหล่งน า้และการจดัการคุณภาพน า้     3((3)-0-6) 
  Water Resource and Water Quality Management 

แหล่งน ้ าจืดและคุณภาพน ้ า การจดัการน ้ าและพ้ืนท่ีลุ่มน ้ า ชนิดและแหล่งของเสียปนเป้ือนใน
น ้ า ผลกระทบของน ้ าเสียต่อส่ิงแวดล้อม ควบคุมและป้องกัน การวางแผนจัดการคุณภาพน ้ า การ
ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการจดัการคุณภาพน ้ าในแม่น ้ า ล าคลองและปากแม่น ้ า 
การจดัรูปองคก์รเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพน ้ าในประเทศไทย 

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

 
 223-504 เทคโนโลยเีมมเบรนส าหรับการปรับปรุงคุณภาพน า้                     3((3)-0-6) 
 และบ าบัดน า้เสีย     
  Membrane Technology for Water and Wastewater Treatment 

เทคโนโลยีเมมเบรน รูปแบบชุดเมมเบรน หลกัของการแยกดว้ยเมมเบรน ฟาวล่ิง และการ
ป้องกัน ระบบเทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับผลิตน ้ าใช้และน ้ าด่ืมคุณภาพสูง การประยุกต์ใช้ส าหรับ
บ าบดัน ้ าเสียชุมชนอุตสาหกรรม ขอ้ดีและขอ้จ ากดั เปรียบเทียบรูปแบบการใชง้าน ไมโครฟิลเตรชนั 
อลัตราฟิลเตรชนั นาโนฟิลเตรชนั รีเวอร์ออสโมซิส ระบบเทคโนโลยีเมมเบรนแบบผสมผสาน การฟ้ืน
สภาพ การเดินระบบและการออกแบบ    

Membrane technology; model of membrane module; principles of membrane separation; 
fouling and prevention; systems of membrane technology for potable water and drinking water 
production; application for domestic wastewater and industrial treatment; advantages and limitations; 
comparison of application configurations; microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, reverse 
osmosis; integrated membrane systems; regeneration; operations and designs 



 
223-512  การออกแบบหลุมฝังกลบมูลฝอยชุมชน     3((3)-0-6) 

  Municipal Solid Waste Landfill Design  
บทบาทของหลุมฝังกลบในการจัดการมูลฝอยชุมชน ชนิดของหลุมฝังกลบ หลักทาง

วิศวกรรมของหลุมฝังกลบ การออกแบบหลุมฝังกลบ ลกัษณะน ้ าชะมูลฝอยและก๊าซ การออกแบบ
ระบบรวบรวมน ้ าชะมูลฝอยและระบบรวบรวมก๊าซ แร่ดินเหนียว ทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของสารปนเป้ือน 
การหาค่าพารามิเตอร์การเคล่ือนท่ี การออกแบบชั้นกนัซึม การบดอดัชั้นกนัซึมดินเหนียว เสถียรภาพ
ของบ่อฝังกลบมูลฝอย ระบบเก็บน ้ าชะมูลฝอย การออกแบบระบบปิดทับชั้นสุดท้าย กฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการและจดัการ การควบคุมหลุมฝังกลบและจดัการหลุมฝังกลบ 

Roles of landfill in municipal solid waste management; types of landfill; engineering 
principles of landfill; design of landfill; characteristics of landfill leachate and gas; design of leachate  
and gas collection systems; clay mineralogy; theory of contaminant transport; determination of 
transport parameters; liner design; clay liner compaction clay; stability of landfill; leachate collection 
system; final cover design; law and standard relevant to landfill operation and management; landfill 
control and management  

 
 223-513 การจดัการของเสียอนัตรายและการออกแบบ    3((3)-0-6) 
  Hazardous Waste Management and Design 

การวิเคราะห์ลกัษณะของเสียอนัตราย การเลือกวิธีการจดัการ การออกแบบระบบการเก็บ
รวบรวม ระบบการขนส่ง ระบบการบ าบัดและระบบการก าจัด ระบบการจัดการและการควบคุม 
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดัการของเสียอนัตราย 

Analysis of hazardous waste charecteristics; selection of management methods; design of 
collection, transportation, treatment systems and disposal systems; management and control systems; 
legislation and standard relevant to hazardous waste management 

 
 223-522 เสียงรบกวนในส่ิงแวดล้อมเมืองและการควบคุม    3((3)-0-6) 

   Urban Environmental Noise and Control 
สมบติัทางกายภาพของเสียง มาตราส่วนและระดบั เคร่ืองมือวดัเสียง การส ารวจเสียงรบกวน 

ผลกระทบของเสียงรบกวนต่อสุขภาพ กลไกและชนิดเสียงรบกวนท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ การ
ร บ ก ว น ก า ร น อ น ห ลั บ จ า ก เ สี ย ง ร บ ก ว น  ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ โ ส ต 
ประสาทจากเสียงรบกวน ผลตอบสนองของชุมชนในมลภาวะทางเสียง แหล่งก าเนิดเสียงรบกวน การ
ท านายเสียงรบกวน วิธีการลดเสียงรบกวน การออกแบบและการควบคุมเสียงรบกวนในเมือง จราจร 
อุตสาหกรรม อากาศยาน รถไฟ ชุมชน และฉนวนกั้นเสียงในอาคาร  

Physical properties of sound; scales and ratings; sound measuring instrumentation;  noise 
surveys; effects 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; design and control for urban noise, 



road traffic noise, industrial noise, aircraft noise, railway noise, community noise, and acoustical 
insulation of buildings 

 
 223-531 ชุดวชิาการแปรรูปชีวมวลและเทคโนโลยชีีวภาพไร้อากาศประยุกต์  6(5-3-10) 
  ส าหรับผลติพลงังาน  
  Module: Biomass Conversion and Applied Anaerobic  
  Biotechnology for Energy Production 

ศกัยภาพของชีวมวลและสารอินทรียท่ี์จะใช้เป็นพลงังาน แหล่งชีวมวลและสารอินทรีย ์การ
ผลิตชีวมวล รูปชีวมวลและปัญหาการน ากลบัมาใช ้การแปรรูปโดยกระบวนการความร้อน การสนัดาป
โดยตรง การเปล่ียนเป็นก๊าซเช้ือเพลิง กระบวนการไพโรไลซิส การผลิตพลงังานระดบัก าลงัผลิตสูง
และการผลิตเมทานอล การแปรรูปโดยกระบวนการชีววิทยา การยอ่ยสลายแบบไร้ออกซิเจนและการ
ผลิตเอทิลแอลกอฮอล์ การผลิตก๊าซชีวภาพในอุตสาหกรรมและการควบคุมมลภาวะ การใชน้ ้ ามนัพืช
เช้ือเพลิงเป็นแหล่งพลงังาน การใชพ้ลงังานชีวมวลเดินเคร่ืองยนตแ์บบกงัหันก๊าซ เทคโนโลยีส าหรับ
พลงังานทดแทน การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการทางชีวเคมีและจุลินทรียท่ี์
เก่ียวขอ้งกับการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน กระบวนการย่อยสลายประสิทธิภาพสูง กระบวนการ
บ าบัดน ้ าเสีย ขยะมูลฝอย และวสัดุเศษเหลือทางการเกษตรเพ่ือผลิตพลงังาน ระบบเคร่ืองยนต์ก๊าซ
ชีวภาพ การก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ การวิเคราะห์
องคป์ระกอบก๊าซชีวภาพ การเดินระบบถงัปฏิกรณ์ การทดสอบศกัยภาพการผลิตมีเทนของวสัดุ การ
ทดสอบกิจกรรมการผลิตมีเทนของตะกอนจุลินทรีย ์เป้าการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ี 7 พลงังานสะอาดท่ีทุกคน
เขา้ถึงได ้ 

Potential of biomass and organic as an energy source; sources of biomass and organic; 
biomass production; forms of biomass and problems in recovering biomass; thermal conversion; 
direct combustion; gasification; pyrolysis process; 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; 
Biochemical processes and microorganisms involved in anaerobic digestion; high-rate anaerobic 
processes; treatment of industrial, municipal and agricultural wastes for energy production; biogas 
engine system; hydrogen sulfide removal and biogas upgrade technology; laboratory analyses and 
training for gas composition, bioreactor operation, biochemical methane potential, specific 
methanogenic activity; Sustainable Development Goal 7: Affordable and clean energy 

 
223-541 การป้องกนัมลพษิเพ่ือส่ิงแวดล้อม     3((3)-0-6) 

   Pollution Prevention for Environment 
ปรัชญาปัจจุบนัของการจดัการของเสีย ทฤษฎีการป้องกนัมลพิษ (การลดของเสียการจดัการ

ของเสียอยา่งย ัง่ยืน การจดัการของเสียเชิงบูรณาการ) แนวปฏิบติัการป้องกนัมลพิษ (การปรับเปล่ียน
วตัถุดิบ กระบวนการ การแลกเปล่ียนของเสีย นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม) เคร่ืองมือการป้องกนัมลพิษ 
(การประเมินวฏัจกัรชีวิต รอยเทา้คาร์บอน รอยเทา้น ้ าของผลิตภณัฑ ์และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม) 



การออกแบบโปรแกรมป้องกนัมลพิษ นวตักรรมส่ิงแวดลอ้ม ผูป้ระกอบการดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
เป้าการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ี 12 แผนการบริโภคและการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

Current philosophy of waste management; pollution prevention theory (waste 
minimization, sustainable waste management, integrated waste management); pollution prevention 
practices (raw material changes, process changes, waste exchange, industrial ecology); pollution 
prevention tool (life cycle assessment, carbon footprint, water footprint, environmental management 
system); pollution prevention program design; environmental innovation; entrepreneur in 
environmental management; Sustainable Development Goal 12: Responsible consumption 
production 

 
 223-542 การประเมนิวฏัจกัรชีวติ       3((3)-0-6) 
 Life Cycle Assessment 

ภาพรวมของการประเมินวฏัจกัรชีวิต วิธีประเมินวฏัจกัรชีวิต ภาพรวมของค่าใชจ่้ายวฏัจกัร
ชีวิต กระบวนการประเมินค่าใช้จ่ายวฏัจกัรชีวิต การประยุกต์ใชว้ฏัจักรชีวิตในการวางแผนของเสีย 
แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ในวฏัจกัรชีวิต คาร์บอนฟุตพร้ินท์  วอเตอร์ฟุตพร้ินท์ อีโคโลจิคอลฟุตพร้ินท์
และฟุตพร้ินท์ส่ิงแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  

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 and environmental footprints of products; 
bioeconomy; circular economy; green economy; sustainable development goals 

 
223-543 การฟ้ืนฟูสภาพโดยวธีิทางชีวภาพ      3((3)-0-6) 

   Bioremediation 
        การศึกษาทางด้านจุลชีววิทยาและการย่อยสลายทางชีววิทยา ข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา 
แบบจ าลองน ้ าใตดิ้น หลกัการพ้ืนฐานทางชีววศิวกรรมของดินและน ้ าใตดิ้น การฟ้ืนฟสูภาพโดยวธีิการ
ทางชีวภาพของดินและดินชั้นรอง เทคโนโลยกีารฟ้ืนฟสูภาพโดยวธีิการทางชีวภาพ 
 Study of microbiology and biological degradation; available data in hydrogeology; 
groundwater mobeling; fundamental of bioengineering in soil ans ground water; bioremediation of 
soil and sub soil layer; bioremediation technology 

 
 223-551 อนามยัส่ิงแวดล้อมและการสุขาภิบาล     3((3)-0-6) 
  Environmental Health and Sanitation 

สถานการณ์โลกดา้นน ้ าใช ้น ้ าด่ืมและการสุขาภิบาล โรคระบาดจากน ้ าเป็นส่ือ ปัญหาด้าน
สาธารณสุข ปัญหาภาวะมลพิษเน่ืองจากส่ิงขบัถ่ายของเสียจากมนุษย ์จุลชีววิทยาน ้ าด่ืม ตวัช้ีวดัและ
เกณฑม์าตรฐาน ระบาดวทิยาของเช้ือโรคและโรคจากน ้ าเป็นส่ือ การท าลายเช้ือโรคและการเลือกวธีิการ 
การออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียขนาดเล็ก ศูนยสุ์ขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มชุมชน การวิเคราะห์การเคล่ือน
ไหลของวสัดุ การสุขาภิบาล และอนามยัศึกษา 



Global situation of water supply; drinking water and sanitation; outbreaks of water borne 
diseases; public health and pollution problems caused by human excreta; 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 analysis; sanitation and hygiene education 

  
223-552 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 1     3((3)-0-6) 

  Special Topic in Environmental Engineering I 
การน าเสนอหัวขอ้และประเด็นใหม่ ๆ ในงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี การบ าบัด 

เทคโนโลยีการฟ้ืนฟู ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบ าบัดแบบต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ใน
ระดบัประเทศและสากล 

Presentation on new topics and current issues in environmental engineering; treatment 
technologies; remediation technologies; impacts of pollution on ecosystem; national and international 
treatment systems 

 
223-553         หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 2     3((3)-0-6) 

 Special Topic in Environmental Engineering II 
การน าเสนอหัวขอ้ และประเด็นใหม่ ๆ ในงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยีการบ าบัด 

ฟ้ืนฟ ูผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบ าบดัแบบ             ต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นระดบัประเทศ
และสากล 

Presentation on new topics and current issues in environmental engineering; treatment 
technologies; remediation technologies; impacts of pollution on ecosystem; national and international 
treatment systems 

 
 223-554 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 3     3((3)-0-6) 
 Special Topic in Environmental Engineering III  

การน าเสนอหัวขอ้ และประเด็นใหม่ ๆ ในงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี การบ าบดั 
ฟ้ืนฟู ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบ าบดัแบบต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในระดบัประเทศและ
สากล 

Presentation on new topics and current issues in environmental engineering; treatment 
technologies; remediation technologies; impacts of pollution on ecosystem; national and international 
treatment systems 

 
223-641  การฟ้ืนฟูสภาพสถานทีป่นเป้ือนของเสียอนัตราย 3((3)-0-6) 

  Hazardous Site Remediation 
ลกัษณะสถานท่ีปนเป้ือนกากของเสียอนัตราย นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานการ

ท าความสะอาดสถานท่ีปนเป้ือน เคมีของสารปนเป้ือน ชนิดของสารปนเป้ือน การแจกแจงลกัษณะของ



สถานท่ีปนเป้ือนกากของเสียอนัตราย การประเมินความเส่ียงและความปลอดภยั วธีิการการฟ้ืนฟูสภาพ 
การฟ้ืนฟสูภาพน ้ าบาดาล การฟ้ืนฟสูภาพดิน เทคโนโลยกีารบ าบดัดินท่ีปนเป้ือน 

Hazardous site contamination; related policies and law; clean-up standards of contaminated 
sites; chemistry of contaminants; types of contaminants; site characterization of contamination; risk 
assessment and safety; remediation methods; groundwater remediation; soil remediation; soil 
treatment technology 

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

กระบวนการทางกายภาพ เคมีและชีวภาพท่ีควบคุมการกระจายตวัของสารมลพิษในน ้ าผิวดิน 
ชั้นใตผ้ิวดิน และบรรยากาศ กระบวนการเปล่ียนรูปหรือยอ่ยสลายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการคุมการกระจายตวั
ของสารมลพิษในน ้ าผิวดิน ชั้นใตผ้ิวดิน 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   เทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือพลงังานและส่ิงแวดล้อม    3((3)-0-6) 
 Biotechnology for Energy and Environment 

กระบวนการชีวภาพในการเปล่ียนแปลงชีวมวลไปสู่พลงังาน การติดตามตรวจสอบทาง
ชีวภาพ การบ าบัดและฟ้ืนฟูทางชีวภาพ การผลิตก๊าซชีวภาพจากน ้ าเสียและมูลฝอย เคร่ืองมือการ
ตรวจวดัค่าทางชีวภาพ เคร่ืองมือในระดบัเซลลแ์ละระดบัโมเลกลุ การบ าบดัน ้ าเสียดว้ยกระบวนการใช้
อากาศและไม่ใชอ้ากาศ การบ าบดัโลหะหนกัดว้ยจุลินทรีย ์จุลชีวทิยาชั้นใตผ้ิวดิน ความรู้ทางพนัธุกรรม
และโปรตีนส าหรับงานทางส่ิงแวดลอ้ม นาโนเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาจุลินทรียแ์ละพลงังาน การวิจยั
และพฒันาทางเทคโนโลยชีีวภาพส่ิงแวดลอ้มเพ่ือน าไปสู่ความยัง่ยนื 

Bioconversion of biomass to energy; biomonitoring; bio-treatment; bioremediation; biogas 
production from wastewater and solid waste; biosensors; cellular and molecular tools, aerobic and 
anaerobic 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 

 
 223-651 สัมมนาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  1(0-2-1) 
   Seminar in Environmental Engineering  

การน าเสนอหัวขอ้และประเด็นท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ส าหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์ การมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
และการอภิปรายรายละเอียดจากเอกสารวิชาการหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้วิทยานิพนธ์ การท า
รายงานและสรุปการสมัมนาภายใตค้  าแนะน าของอาจารยป์ระจ าวชิาหรือคณาจารยส์าขาวชิาฯ 
  



Presentation on interesting topics and issues in environmental engineering; development of 
new technology for environmental engineering related to thesis; participation in presentation and 
discussion of thesis-related academic or research paper; report preparation and seminar conclusion 
under supervision of course instructors 

 
223-652 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 1 3((3)-0-6) 

  Special Topic in Environmental Engineering I 
การน าเสนอหัวขอ้และประเด็นใหม่ ๆ ในงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง เทคโนโลยี การ

บ าบัดและฟ้ืนฟู ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบ าบัดแบบต่าง ๆ ท่ี มีอยู่ใน
ระดับประเทศและสากล การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงด้านพลังงาน 
การเกษตรเพ่ือผลิตภณัฑอ์าหารและไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมสีเขียว 

Presentation on new topics and current issues in advanced environmental engineering; 
treatment and remediation technologies; impacts of pollution on ecosystem; treatment systems 
available nationally and internationally; climate change; global warming; energy security; agricultural 
for food and non food products; green industry 

 
 223-653     หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 2     3((3)-0-6) 
  Special Topic in Environmental Engineering II 

การน าเสนอหัวขอ้และประเด็นใหม่ ๆ ในงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง เทคโนโลยีการ
บ าบัดและฟ้ืนฟู ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบ าบัดแบบต่าง ๆ ท่ี มีอยู่ใน
ระดับประเทศและสากล การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงด้านพลังงาน 
การเกษตรเพ่ือผลิตภณัฑอ์าหารและไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมสีเขียว 

Presentation on new topics and current issues in advanced environmental engineering; 
treatment and remediation technologies; impacts of pollution on ecosystem; treatment systems 
available nationally and internationally; climate change; global warming; energy security; agricultural 
for food and non food products; green industry  

 
 223-654 หัวข้อพเิศษทางวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 3 3((3)-0-6) 
  Special Topic in Environmental Engineering III 

การน าเสนอหัวขอ้และประเด็นใหม่ ๆ ในงานวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มขั้นสูง เทคโนโลยีการ
บ าบัดและฟ้ืนฟู ผลกระทบของภาวะมลพิษต่อระบบนิเวศ ระบบบ าบัดแบบต่าง ๆ ท่ี มีอยู่ใน
ระดับประเทศและสากล การเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ ภาวะโลกร้อน ความมั่นคงด้านพลังงาน 
การเกษตรเพ่ือผลิตภณัฑอ์าหารและไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมสีเขียว 

Presentation on new topics and current issues in advanced environmental engineering; 
treatment and remediation technologies; impacts of pollution on ecosystem; treatment systems 
available nationally and internationally; climate change; global warming; energy security; agricultural 
for food and non food products; green industry  

 



 223-850 วทิยานิพนธ์        18(0-54-0) 
 Thesis 

ศึกษาวิจยัในหัวขอ้หรือโจทยว์ิจยัทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของ
อาจารยผ์ูค้วบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั ออกแบบการศึกษาวิจยั การ
วเิคราะห์ขอ้มูล-ผลวจิยั อภิปรายและสรุปผลการวจิยัและเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest 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 วทิยานิพนธ์              36(0-108-0) 

 Thesis 
ศึกษาวิจยัในหัวขอ้หรือโจทยว์ิจยัทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของ

อาจารยผ์ูค้วบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั ออกแบบการศึกษาวิจยั การ
วเิคราะห์ขอ้มูล-ผลวจิยั อภิปรายและสรุปผลการวจิยัและเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in environmental engineering under the supervision of 
advisors; scope of research planning; research methodologies; research experimental design; data 
analysis; research discussion and conclusion; preparation of thesis in proper form 

 
 223-852 สารนิพนธ์        6(0-18-0) 

 Minor Thesis 
การศึกษาและแกปั้ญหาทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารดูแล และแนะน าของอาจารยท่ี์

ปรึกษา และเรียบเรียงเป็นเอกสารตามรูปแบบท่ีหลกัสูตรก าหนด 
       Study and solve problems related to environmental engineering issues under supervision and 

instruction of advisor and pursue the formatted document 
 

223-900 วทิยานิพนธ์              48(0-144-0) 
  Thesis  

ศึกษาวิจยัในหัวขอ้หรือโจทยว์ิจยัทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของ
อาจารยผ์ูค้วบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั ออกแบบการศึกษาวิจยั การ
วเิคราะห์ขอ้มูล-ผลวจิยั อภิปรายและสรุปผลการวจิยัและเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in environmental engineering under the supervision of 
advisors; scope of research planning; research methodologies; research experimental design; data 
analysis; research discussion and conclusion; preparation of thesis in proper form 

 
 



 223-901 วทิยานิพนธ์                36(0-108-0)  
   Thesis 

ศึกษาวิจยัในหัวขอ้หรือโจทยว์ิจยัทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของ
อาจารยผ์ูค้วบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั ออกแบบการศึกษาวิจยั การ
วเิคราะห์ขอ้มูล-ผลวจิยั อภิปรายและสรุปผลการวจิยัและเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interest in environmental engineering under the supervision of 
advisors; scope of research planning; research methodologies; research experimental design; data 
analysis; research discussion and conclusion; preparation of thesis in proper form 

 
 223-902 วทิยานิพนธ์                48(0-144-0)  

  Thesis  
ศึกษาวิจยัในหัวขอ้หรือโจทยว์ิจยัทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารดูแลและปรึกษาของ

อาจารยผ์ูค้วบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั ออกแบบการศึกษาวิจยั การ
วเิคราะห์ขอ้มูล-ผลวจิยั อภิปรายและสรุปผลการวจิยัและเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 
 Research on topics of interest 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 
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