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ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

ภาษาอังกฤษ:  Doctor of Engineering Program in Environmental Engineering 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม:  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

Doctor of Engineering (Environmental Engineering) 

ชื่อยอ :  วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)  

  D.Eng. (Environmental Engineering) 

 

หลักสูตร  

แบบ 1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 

โครงสรางหลักสูตร 

ก. วิชาเอก ไมนอยกวา 7 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

- วิชาสัมมนา       4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

- วิชาเอกบังคับ       2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

- วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา      1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต  

 

รายวิชา 

ก.วิชาเอก ไมนอยกวา 7 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

- วิชาสัมมนา  4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

01210697 สัมมนา  

(Seminar) 

1,1,1,1 

  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  
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- วิชาเอกบังคับ  2 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

01210691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทาง

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม  

2(1-3-4) 

 (Advanced Research Methodology in Environmental 

Engineering) 

-วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

01210698 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

1-3 

 

ข.วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต  

01210699 วิทยานิพนธ  

(Thesis) 

1-48 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

แผนการศึกษา แบบ 1.1 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01210691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 2(1-3-4) (ไมนับหนวยกิต) 

01210697 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต) 

01210699 วิทยานิพนธ 6 

 รวม 6 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01210697 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต) 

01210699 วิทยานิพนธ 6 

 วิชาเอกเลือก 1 (ไมนับหนวยกิต) 

 รวม 6 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01210697 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต) 

01210699 วิทยานิพนธ 9 

 รวม 9 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01210697 สัมมนา 1 (ไมนับหนวยกิต) 

01210699 วิทยานิพนธ 9 

 รวม 9 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01210699 วิทยานิพนธ  9 

 รวม 9 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย–ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01210699 วิทยานิพนธ  9 

 รวม 9 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

01210691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 2(1-3- 4 )

 (Advanced Research Methodology in Environmental Engineering)   

 งานวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และการจัดทําโครงรางการวิจัย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล การสืบคนขอมูล การวิเคราะหผล การเรียบเรียงและเขียนบทความทาง

วิชาการ และการนําเสนอ การอภิปรายผลงานวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 Advanced research in environmental engineering and preparation of research 

proposal, application of information technology and computer for data processing and retrievals, 

data analysis, technical report writing, technical presentation and group discussion, paper 

publication for international journal publication. 
 

01210697 สัมมนา 1 

 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในระดับชาติและนานาชาติ 

 Presentation and discussion on current interesting topics in environmental engineering 

at national and international level. 

 

01210698 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 
 การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเปนรายงาน 

 Study and research in environmental engineering at the doctoral’s degree level and 

compile into the research report. 
 

01210699 วิทยานิพนธ 1-48 

 (Thesis) 
 การวิจัยในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 Research at the doctoral level and compile into thesis. 


