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จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
36 หน่วยกิต
หลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
- จํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
- สัมมนา
- วิชาเอกบังคับ
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
1 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
36 หน่วยกิต

40

รายวิชา
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
- สัมมนา
2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
01210597 สัมมนา
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 1 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต)
01210591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Research Methods in Environmental Engineering)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
01210599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

1,1

1(0-3-2)

1-36

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
- จํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
16 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ข.วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รายวิชา
ก. วิชาเอกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
01210597 สัมมนา
(Seminar)
- วิชาเอกบังคับ 16 หน่วยกิต
01210551 เคมีในระบบสิ่งแวดล้อม
(Chemistry in Environmental System)
01210552 กระบวนการวิศวกรรมประปาขั้นสูง
(Advanced Water Supply Engineering Process)

1,1

2(2-0-4)
2(2-0-4)

01210553 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ําเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Engineering Design)
01210561 การควบคุมมลพิษอากาศขั้นสูง
(Advanced Air Pollution Control)
01210562 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
(Solid Waste Engineering and Management)
01210563 การจัดการของเสียอันตรายและฟื้นฟูพนื้ ทีป่ นเปื้อน
(Hazardous Waste Management and Site Remediation)
01210571 การจัดการควบคุมมลพิษ
(Pollution Control Management)
01210572 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกและการจัดการ
(Global Environmental Change and Management)
01210591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Research Methods in Environmental Engineering)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
01210554 การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Environmental Quality Assessment)
01210555 เทคโนโลยีเมมเบรนสําหรับการบําบัดน้าํ และน้ําเสีย
(Membrane Technologies in Water and Wastewater
Treatment)
01210556 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Treatment Technologies)
01210564 สารมลพิษอุบตั ิใหม่ในสิ่งแวดล้อม
(Emerging Pollutants in Environment)
01210565 การจัดการมลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน
(Noise Pollution and Vibration Management)
01210566 การจัดการของเสียกัมมันตรังสี
(Radioactive Waste Management)
01210573 การเคลื่อนทีแ่ ละเปลี่ยนรูปของสารมลพิษ
(Fate and Transport of Pollutants)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-2)

2(1-3-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

01210574 แนวคิดการสร้างแบบจําลองคณิตศาสตร์สําหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม
(Mathematical Modeling Concept for Environmental
Engineers)
01210575 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(Environmental and Health Risk Assessment)
01210576 มลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการ
(Industrial Pollution and Management)
01210577 การสร้างแบบจําลองคุณภาพน้ํา
(Water Quality Modeling)
01210596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
(Selected Topics in Environmental Engineering)
01210598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01210599 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1-3
1-3
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หลักสูตรแผน ข
- จํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
ก. วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
16 หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
รายวิชา
ก. วิชาเอกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
- สัมมนา
2 หน่วยกิต
01210597 สัมมนา
(Seminar)

1,1

- วิชาเอกบังคับ 16 หน่วยกิต
01210551 เคมีในระบบสิ่งแวดล้อม
(Chemistry in Environmental System)
01210552 กระบวนการวิศวกรรมประปาขั้นสูง
(Advanced Water Supply Engineering Process)
01210553 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ําเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Engineering Design)
01210561 การควบคุมมลพิษอากาศขั้นสูง
(Advanced Air Pollution Control)
01210562 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
(Solid Waste Engineering and Management)
01210563 การจัดการของเสียอันตรายและฟื้นฟูพนื้ ทีป่ นเปื้อน
(Hazardous Waste Management and Site Remediation)
01210571 การจัดการควบคุมมลพิษ
(Pollution Control Management)
01210572 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกและการจัดการ
(Global Environmental Change and Management)
01210591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(Research Methods in Environmental Engineering)
- วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
01210554 การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(Environmental Quality Assessment)
01210555 เทคโนโลยีเมมเบรนสําหรับการบําบัดน้าํ และน้ําเสีย
(Membrane Technologies in Water and Wastewater
Treatment)
01210556 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Treatment Technologies)
01210564 สารมลพิษอุบตั ิใหม่ในสิ่งแวดล้อม
(Emerging Pollutants in Environment)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-2)

2(1-3-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
1(1-0-2)

01210565 การจัดการมลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน
(Noise Pollution and Vibration Management)
01210566 การจัดการของเสียกัมมันตรังสี
(Radio ctive Waste Management)
01210573 การเคลื่อนทีแ่ ละเปลี่ยนรูปของสารมลพิษ
(Fate and Transport of Pollutants)
01210574 แนวคิดการสร้างแบบจําลองคณิตศาสตร์สําหรับวิศวกร
สิ่งแวดล้อม
(Mathematical Modeling Concept for Environmental
Engineers)
01210575 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
(Environmental and Health Risk Assessment)
01210576 มลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการ
(Industrial Pollution and Management)
01210577 การสร้างแบบจําลองคุณภาพน้ํา
(Water Quality Modeling)
01210596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
(Selected Topics in Environmental Engineering)
01210598 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
ข.การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
01210595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1-3
1-3

3, 3

แผนการศึกษา
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)(ไม่นับหน่วยกิต)
01210597 สัมมนา
1
(ไม่นบั หน่วยกิต)
01210599 วิทยานิพนธ์
9
รวม 9
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210597 สัมมนา
1
(ไม่นบั หน่วยกิต)
01210599 วิทยานิพนธ์
9
รวม 9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210599 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210599 วิทยานิพนธ์
9
รวม
9

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210551 เคมีในระบบสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
01210552 กระบวนการวิศวกรรมประปาขั้นสูง
2(2-0-4)
01210553 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ําเสียขั้นสูง
2(2-0-4)
01210561 การควบคุมมลพิษอากาศขั้นสูง
2(2-0-4)
01210571 การจัดการควบคุมมลพิษ
2(2-0-4
วิชาเอกเลือก
2(- -)
รวม 12(- -)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210562 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
2(2-0-4)
01210563 การจัดการของเสียอันตรายและฟื้นฟูทปี่ นเปื้อน
2(2-0-4)
01210572 การเปลี่ยนแปลงของโลกและการจัดการ
1(1-0-2)
01210591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
01210597 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
4(- -)
รวม 11(- -)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210597 สัมมนา
1
01210599 วิทยานิพนธ์
6
รวม 7
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210599 วิทยานิพนธ์
6
รวม 6

หลักสูตรแผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210551 เคมีในระบบสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
01210552 กระบวนการวิศวกรรมประปาขั้นสูง
2(2-0-4)
01210553 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ําเสียขั้นสูง
2(2-0-4)
01210561 การควบคุมมลพิษอากาศขั้นสูง
2(2-0-4)
01210571 การจัดการควบคุมมลพิษ
2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก
2(- -)
รวม 12(- -)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210562 วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
2(2-0-4)
01210563 การจัดการของเสียอันตรายและฟื้นฟูทปี่ นเปื้อน
2(2-0-4)
01210572 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกและการจัดการ
1(1-0-2)
01210591 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
01210597 สัมมนา
1
วิชาเอกเลือก
4(- -)
รวม 11(- -)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210597 สัมมนา
1
01210595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
วิชาเอกเลือก
6(- -)
รวม 10(- -)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01210595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
รวม 3

คําอธิบายรายวิชา
01210551

เคมีในระบบสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Chemistry in Environmental System)
หลักการและทฤษฎีทางเคมี ที่เ กี่ยวข้ องกับ ปฏิ กิ ริ ย าในสิ่งแวดล้ อม
ความรู้ ที่จํ า เป็ น ทางอิ น ทรี ย์ เ คมี แ ละกระบวนการชี ว เคมี สํ าหรั บ วิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้อม ปฏิกิริยาและกระบวนการทางเคมีที่เกี่ยวข้องในน้ํา อากาศ
และ ดิน การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสารปนเปื้อน
หลัก
Chemical principles and theory involving in reactions in the
environment, essential knowledge of organic chemistry and biochemical
processes for environmental engineers, chemical reactions and processes
of concern of aquatic, atmospheric and soil environments, types, changes
and impact of major contaminants on the environment.

01210552

กระบวนการวิศวกรรมประปาขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Water Supply Engineering Processes)
มาตรฐานคุณภาพน้ําใช้สําหรับกิจกรรมประเภทต่างๆ การวิเคราะห์
กระบวนการผสมและเพิ่ ม ขนาดตะกอน กระบวนการตกตะกอน การ
ตกตะกอนและการฆ่าเชื้อ การดูดติดผิว การแลกเปลี่ยนประจุ กระบวนการ
กําจัดเกลือ
Water quality standards for different purposes, analysis of
coagulation and flocculation, sedimentation, filtration and disinfection
processes, adsorption, ion exchange, desalination process.

01210553

การออกแบบทางวิศวกรรมน้ําเสียขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Wastewater Engineering Design)
หลักการเลือกกระบวนการบําบัดน้ําเสีย วิธีการออกแบบรายละเอียด
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเร่ง และระบบบําบัดตะกอน
Principle in selection of wastewater treatment processes, detailed
design of activated sludge process and sludge treatment system.

01210554

การประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
2(1-3-4)
(Environmental Quality Assessment)
หลั ก การวิ เ คราะห์ ท างเคมี เ ชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์ท้ังแบบพื้นฐานและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติการเพื่อ
วิเคราะห์สารปนเปื้อนหลักๆและพารามิเตอร์ที่เป็นดัชนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อม
โดยวิธีมาตรฐานของเอพีเอชเอ การวิเคราะห์ผลปฏิบัติการและการแปลผล
ในเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
Principles of qualitative and quantitative chemical analyses,
analytical methods include conventional and instrumentation, laboratory
practices on chemical analyses of major contaminants and environmental
index parameters in accordance with APHA standard methods, analysis of
laboratory results and interpretation in environmental engineering aspects.

01210555

เทคโนโลยีเมมเบรนสําหรับการบําบัดน้าํ และน้ําเสีย
2(2-0(Membrane Technologies in Water an Wastewater treatment))
4)
การแบ่งประเภทของเมมเบรน ทฤษฎีการกรองด้วยเมมเบรน การอุด
ตันของเมมเบรน ประสิทธิภาพของเมมเบรน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมม
เบรนในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน
ในการบําบัดน้ําเสีย ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน
Classification of membrane processes, theory of membrane
filtration, membrane fouling, efficiencies of membrane processes,
application of membrane process in water treatment, application of
membrane process in water treatment and wastewater treatment,
membrane bioreactor.

01210556

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Wastewater Treatment Technologies)
กระบวนการบําบัดทางกายภาพ – เคมี กระบวนการบําบัดด้วยไฟฟ้า
เคมี การกรองคั ด ผิ ว การกรองด้ ว ยเมมเบรน การแลกเปลี่ ย นประจุ
กระบวนการออกซิเดชั่นขั้นสูง การกําจัดธาตุอาหาร การนําน้ําและน้ําเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์

Physico-chemical treatment processes, electrochemical treatment
process, adsorption, membrane process, ion exchange, advanced
oxidation process, nutrient removal, water and wastewater reuse.
01210561

การควบคุมมลพิษอากาศขั้นสูง
2(2-0-4)
(Advanced Air Pollution Control)
หลักการควบคุมมลพิษอากาศ เทคโนโลยี การควบคุมการปล่อยมล
สารที่มอี นุภาคก๊าซและไอ การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ การ
บํารุงรักษาและประเมินศักยภาพของระบบควบคุมมลพิษอากาศ
Principles of air pollution control, particle, gas and vapour emission
control technology, air pollution control system design, maintenance and
potential evaluation of air pollution control system.

01210562

วิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย
2(2-0-4)
(Solid Waste Engineering and Management)
แนวโน้มของการจัดการมูลฝอยในปัจจุบัน การลดปริมาณมูลฝอย
การจัดการมูลฝอยที่แหล่งกําเนิด การเก็บรวมรวมและขนส่งมูลฝอย การแปร
รูปมูลฝอย การกําจัดมูลฝอยขั้นสุดท้าย กรณีศึกษา
Current trend of solid waste management, solid waste
minimization, solid waste management at sources, solid waste collection
and transportation, solid waste transformation, final disposal of solid
wastes, case studies.

01210563

การจัดการของเสียอันตรายและฟื้นฟูพนื้ ทีป่ นเปื้อน
2(2-0-4)
(Hazardous Waste Management and Site Remediation)
ประเภทและลั กษณะเฉพาะของสารพิษและของเสียอัน ตราย การ
จั ด การสารพิ ษ และสารอั น ตรายที่ แ หล่ ง กํ า เนิ ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กระบวนการบําบัด กําจัด ระบบฟืน้ ฟูพื้นที่ปนเปื้อน
Hazardous waste characteristics, source management,
environmental regulations, waste treatment and disposal, contaminated
site remediation systems.

01210564

สารมลพิษอุบตั ิใหม่ในสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)
(Emerging Pollutants in Environment)
คํ า ศั พ ท์ แ ละความหมายของสารมลพิ ษ ลั ก ษณะเฉพาะและการ
จําแนกประเภทสารมลพิษสําหรับสิ่งแวดล้อม การอุบัติของสารมลพิษใหม่ๆ
ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากสารมลพิษใหม่ เทคโนโลยีที่ใช้สําหรับการ
บําบัดสารมลพิษอุบัติใหม่ การตรวจวิเคราะห์สารมลพิษอุบัติใหม่ กรณีศึกษา
Pollutant glossary, characterization and classification of
environmental pollutants, occurrence of emerging pollutants, risks and
hazardous effects of emerging pollutants, available technologies for
treatment of emerging pollutants, environmental forensics for detection of
emerging pollutants, case studies.

01210565

การจัดการมลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน
2(2-0-4)
(Noise Pollution and Vibration Management)
แหล่งกําเนิดมลพิษเสียงและการสั่นสะเทือน พฤติกรรมของคลื่นเสียง
เครื่ อ งมื อ และเกณฑ์ ใ นการวั ด เสี ย ง ผลกระทบของมลพิ ษ เสี ย งและการ
สั่นสะเทือนต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อกําหนดสําหรับการ
ควบคุมมลพิษเสียง การควบคุมและป้องกันมลพิษเสียง การออกแบบควบคุม
มลพิษเสียง ปัญหาเสียงรบกวนในภาคอุตสาหกรรม
Sources of noise pollution and vibration, sound wave behavior,
instrument and guideline for noise measurement, impact of noise pollution
and vibration on human health and environment, law and regulation for
noise pollution control, noise pollution control, noise pollution control design,
noise pollution problems in industry.

01210566

การจัดการของเสียกัมมันตรังสี
2(2-0-4)
(Radioactive Waste Management)
กัมมันตภาพรังสีและการแผ่รังสี ผลทางชีวภาพของการแผ่รังสีแบบ
ไอออนไนซิ่ง การสัมผัสการแผ่รังสี การป้องกันการแผ่รังสี ชนิดของของเสีย
การจัดการของเสียกัมมันตรังสีระดับสูงและระดับต่ํา การจัดการระยะยาว
และการจํากัดการขยายตัว

Radioactivity and radiation, biological effects of ionizing radiation,
radiation exposure, radiation protection, types of waste, management of
high and low-level radioactive waste, long-term management and
containment.
01210571

การจัดการควบคุมมลพิษ
2(2-0-4)
(Pollution Control Management)
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม แนวคิดวัฏ
จักรชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินค่าสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม ระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
Environmental problems, environmental audits, environmental life
cycle concepts, environmental performance evaluation, environmental
management system.

01210572

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกและการจัดการ
1(1-0-2)
(Global Environmental Change and Management)
ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศและสิ่ ง แวดล้ อ มของโลก
ผลกระทบจากการสู ญ เสี ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละพลั ง งานทดแทน รวมทั้ ง ศึ ก ษาวิ ธี ก ารจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ มโลกทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อม อาทิด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม
Study of global climate and environmental change, effects of
biodiversity loss, natural resources and renewable energy management.
Environmental management in national and international levels. Legal,
economic and society tools for Environmental Management

01210573

การเคลื่อนทีแ่ ละเปลี่ยนรูปของสารมลพิษ
2(2-0-4)
(Fate and Transport of Pollutants)
เคมีสิ่งแวดล้อม วัฏจักรชีวธรณีเคมี การเคลื่อนตัวโดยการพัดพาและ
การแพร่กระจาย การกระจายตัวของสารเคมีท่ามกลางสถานะต่างๆ การดุล
มวลสารในปริมาตรน้อยควบคุม

Environmental Chemistry, biogeochemical cycle, transport by
advection and dispersion, chemical distribution among phases, mass
balance in control volume.
01210574

แนวคิดการสร้างแบบจําลองคณิตศาสตร์สําหรับวิศวกรสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4)
(Mathematical Modeling Concepts for Environmental Engineers)
แนวคิดการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบบจําลองสิ่งแวดล้อม เมตริกซ์ วิธี
ไฟไนท์ดิฟเฟอเรนซ์ วิธีไฟไนท์เอลิเมนท์ การสร้างแบบจําลองคุณภาพน้ําและ
แบบจําลองอุทกพลศาสตร์ การสอบเทียบและการตรวจสอบความถูกต้อง การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจําลอง
Concepts for formulation and application of environmental models;
matrices; finite difference method, finite element method; formulation of
water quality models and hydrodynamic models, model calibration and
verification, sensitivity analysis.

01210575

การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
(Environmental and Health Risk Assessment)
แหล่งที่มาและผลกระทบของของเสีย สารพิษ เชื้อก่อโรคต่อสุขภาพและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กฎและระเบียบ มาตรฐานสากล พิษวิทยา หลักการและ
วิธีการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การจําแนกความเป็น
อันตราย การประเมินการได้รับสัมผัส การประเมินขนาดและการตอบสนอง
การศึกษาลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การสื่อสาร
เรื่องความเสี่ยง
Source and impact of wastes, toxic substances, infectious
microorganisms on human health and environmental quality, regulation,
international standard, toxicology, principle and methodologies of health and
environmental risk assessment, hazard identification, exposure assessment,
dose-response assessment, risk characterization, risk management, risk
communication.

01210576

มลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการ
2(2-0-4)
(Industrial Pollutant and Management)
แหล่งกําเนิดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม, กฎหมายและข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม, การประเมินและการ
ป้ อ งกั น มลพิ ษ ในโรงงานอุ ต สาหกรรม,การจั ด การปั ญ หาในโรงงาน
อุ ต สาหกรรมม,การออกแบบระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงงาน
อุตสาหกรรม
Sources of pollution in industry, laws and regulation involved in
pollution control from industry, pollution evaluation and prevention in
industry, environmental management control system design for industry.

01210577

การสร้างแบบจําลองคุณภาพน้ํา
2(2-0-4)
(Water Quality Modeling)
การพัฒนาแบบจําลองสําหรับคํานวณการแพร่กระจายของสารมลพิษ
ในแหล่งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน แบบจําลองความต้องการออกซิเจนทางเคมีและ
ออกซิเจนละลายน้ําสําหรับลําน้ํา แบบจําลองปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอน
พืชและสารอาหาร แบบจําลองปรากฏการณ์ยูโทรฟิเคชั่น แบบจําลองเพื่อการ
จัดการคุณภาพน้ํา การประยุกต์ใช้แบบจําลองคุณภาพน้ํา กรณีศึกษา
Development of models for computation of pollutant dispersion in
surface water and groundwater; biochemical oxygen demand and dissolved
oxygen model for a stream, phytoplankton and nutrient interactions models,
eutrophication model, water quality management model; application of a
water quality, case studies.

01210591

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1(0-3-2)
(Research Methods in Environmental Engineering)
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อกําหนดหัวข้องานวิจัย การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนการวิจัย
การกําหนดตัวอย่างและเทคนิค การวิเคราะห์ การแปลผล และการวิจารณ์
ผลการวิจัย การจัดรายงานเพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์

Principles and research methods in environmental engineering,
problem analysis for research topic identification, data collection for
research planning, identification of samples and techniques. Analysis,
interpretation and discussion of research result; report writing for
presentation and publication.
01210595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
3
(Independent Study)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม มีการทํารายงานและนําเสนอรายงาน
Independent study at the master’s degree level in environmental
engineering; compile and present the individual study report.

01210596

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
1-3
(Selected Topics in Environmental Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโท หัวข้อเรื่อง
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in environmental engineering at the master’s degree
level. Topics are subjected to change each semester.

01210597

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมใน
ระดับปริญญาโท
Presentation and discussion on current interesting topics in
environmental engineering at the master’s degree level.

01210598

ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทและเรียบ
เรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in environmental engineering at the master’s
degree level and compile into a written report.

01210599

วิทยานิพนธ์
1-36
(Thesis)
การวิจยั ในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
Research at the master’s degree level and compile into a thesis.

