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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
: 2532005
1.2 ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering / Master of Science Program in Environmental
Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ) : Master of Engineering / Master of Science (Environmental Technology)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.ม./ วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ) : M.Eng. / M.Sc. (Environmental Technology)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
37 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
- หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
- หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชาโดยเน้นใช้เอกสารและตารา
เป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
- รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ โดยนักศึกษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาไทยได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
- เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
- ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง
กาหนดเปิดสอน เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 (นัดพิเศษ)
เมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 201
เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ครู อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันศึกษา และหน่วยงานของรัฐและเอกชน
(2) วิศวกรสิ่งแวดล้อม และนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(3) วิศวกรที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม และนักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวิชา),สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
ปีที่สาเร็จการศึกษา
1. ศ. ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ Post-Doctor (Gene Technology on Yeast), Kumamoto
(ศาสตราจารย์ด้านสิ่งแวดล้อม)
Institute of Technology, Japan (1996)
D.Agr. (Agricultural Chemistry), Kyushu University, Japan
(1991)
วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2528)
วท.บ.(จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2523)
2. ผศ. ดร.สิรลิ ักษณ์ เจียรากร
ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศ
ไทย (2547)
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2543)
วท.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2541)
3. รศ. ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ D. of Technical Science (Environmental Technology and
Management), Asian Institute of Technology, Thailand
(1999)
วท.ม .(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประเทศไทย (2535)
วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย (2528)
4. รศ. ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ
Ph.D.(Environmental Engineering), University of London,
England (1998)
M.Sc.(Environmental Technology and Management)
Asian Institute of Technology,Thailand (1991)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ประเทศไทย
(2529)
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
10.1 ห้ อ งบรรยาย ใช้ ห้ อ งเรี ย นและห้ อ งประชุ ม ของอาคารคณะพลั งงานสิ่ ง แวดล้ อ มและวั ส ดุ
10.2 ห้องปฏิบัติการวิจัย ใช้ห้องปฏิบัติการในสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมชั้น 8 และ 9 อาคารคณะ
พลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องทางานของนักวิทยาศาสตร์และ
ผู้ ช่ ว ยวิ จั ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารพื้ น ฐาน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นน้ าและน้ าเสี ย ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นอากาศ
ห้องปฏิบัติการด้านของแข็งและสารอันตราย ห้องปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากของเสีย ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือวิเคราะห์พิเศษ และห้องประชุมกลุ่มย่อย
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เป็นจานวนมาก ซึ่งผลิตสินค้าขายทั้ง
ในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ ซึ่งมีการแข่งขันกันในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งกระแสทางด้านสิ่งแวดล้อม
ค่ อนข้ า งเข้ ม ข้ น ในทุ ก ขณะ ดั งนั้ น การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยืน โดยค านึ งถึ งสิ่ งแวดล้ อ ม จึ งเป็ น กระแสหลั ก ใน
ภาคอุตสาหกรรม ด้ว ยการลดมลภาวะที่ เกิด ขึ้นจากภาคการผลิ ต ได้ แก่ น้ าเสี ย อากาศเสี ย และของเสี ย
อันตราย และการมีส่วนช่วยเหลือชุมชนและสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ก้าวคู่กับความยั่งยืน จาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น การจัดการของเสียชุมชน ของเสีย
อันตราย การจัดการน้าและน้าเสีย การแก้ไขปัญหาอากาศเสียและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อระบบนิเวศน์
อื่นๆ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน ยังคงพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทาให้ต้องใช้ทรัพยากรบุคคล
จากต่างประเทศ มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรมของไทย รวมถึงปัญหากีดกันทางการค้าด้วยเงื่อนไขทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น การกาหนดฉลากคาร์บอน การกาหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าส่งออกที่เข้มงวด ล้วนแต่
ต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์ สามารถพัฒนานวัตกรรม ประยุกต์
ความรู้ทางทฤษฎี และการศึกษาวิจัย เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริง และแก้ไขปัญหาอย่างมีจรรยาบรรณ และ
สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการเจริ ญ เติบ โตของภาคอุต สาหกรรม และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ซึ่งต้อ งควบคู่ กับ การ
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยการแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึง
กระตุ้น การพั ฒ นานวัต กรรมทางเทคโนโลยีข องตนเอง เพื่ อ ต่อ ยอดภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น และลดการน าเข้ า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ สายวิช าเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม คณะพลั งงานสิ่งแวดล้อมและวัส ดุ จึงได้เปิด
การศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีองค์
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ความรู้และประสบการณ์ในลักษณะที่เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติได้ กระตุ้นให้เกิดการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ประกอบกับปัจจุบันสายวิชาฯ มีความพร้อมทั้งทางด้าน
คณาจารย์ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สามารถรองรับการจัดการเรียนการ
สอนและการศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงหลักสูตร และรายวิชาเพื่อให้ทันสมัยและเป็นไป
ตามระเบียบของสถาบัน และกระทรวงศึกษาธิการ ให้เพียงพอแก่ความต้องการของภาครัฐและเอกชนสามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้จริงในเชิงปฏิบัติ รวมทั้งในปี 2559 เป็นปีที่ประเทศไทยเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน (AC) จึงความสาคัญอย่างยิ่งของภูมิภาคนี้ด้วย
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่จาเป็นต้องพึ่ งพา
ตนเอง พร้อมกับมุ่งสู่เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งที่จะดาเนินการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ สาหรับสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน
การบริการวิชาการ และเป็นการวิจัยที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยไม่เพียงแต่ผลิตบัณฑิตเท่านั้น แต่ยังคานึงถึงการพัฒนาบุคลากรทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน
เช่ น การฝึ ก อบรม การให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชน สายวิ ช าเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อ ม และคณะพลั ง งาน
สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้มีผลงานวิจัยสู่สาธารณะทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
การวิ จั ย ร่ ว มกั บ ชุ ม ชน หน่ ว ยงานราชการต่ างๆ อาทิ เช่ น กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงพลั งงาน และ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทาให้เกิดเครือข่ายงานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และนามาปฏิบัติใช้ได้จริง
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 รายวิชาภาษาอังกฤษ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
13.3 การบริหารจัดการ
สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมได้เชิญอาจารย์จากสาขาวิชาอื่น อาทิเช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีวัส ดุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ สาขาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มาเป็นผู้สอน
หรือผู้ร่วมสอนในบางรายวิชา หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษา รวมทั้งมี
การใช้อุปกรณ์ และ/หรือ เครื่องมือประกอบการเรียนการสอน และการปฏิบัติการต่างๆ ร่วมกันกับหลักสูตร
เหล่านี้ด้วย ดังนั้นในแต่ละรายวิชา จะมีอาจารย์ผู้ประสานงานเพื่อประสานงานระหว่างนักศึกษา และอาจารย์
ผู้สอน เพื่อจัดการเรียนการสอน และรายละเอียดของวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีการเรียนรู้ควบคู่
กับการวิจัย เลือกใช้ และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้และทักษะ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลารวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับระบบสากล
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาเพื่อสนองต่อความต้องการของประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยีและการจัดการอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถในการค้นคว้าและวิจัย ตลอดจนมีความรู้
ความสามารถ ในการบริหารจัดการควบคู่กับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome; PLO)
PLO1: นักศึกษาสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
PLO1A นักศึกษาสามารถสืบค้นและบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ
ป้องกันการเกิดมลพิษ ครอบคลุมทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านกฏหมาย /
นโยบาย
PLO1B สามารถวิเคราะห์สาเหตุและคาดการณ์ความรุนแรงของผลกระทบจากมลพิษพร้อมทั้งเสนอ
แนวทางแก้ไข
PLO1C สามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีในการบาบัดและประเมินความเป็นไปได้ทาง
เศรษฐศาสตร์ของแต่ละเทคโนโลยี
PLO2 : นักศึกษาสามารถออกแบบและวางแผนงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
PLO2A สามารถกาหนดโจทย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง หรือต่อยอดผล
วิจัยที่มีอยู่
PLO2B สามารถตั้งสมมุติฐานและออกแบบงานวิจัยและแก้ปัญหาโจทย์วิจัยด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
PLO2C สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมและหรือเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ในการวาง
แผนการทดลอง และอภิปรายผลการทดลอง
PLO2D สามารถนาเสนอผลงานวิจัยที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผล อภิปรายผล สรุปผล
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PLO3:นักศึกษามีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
PLO3A มีความซื่อสัตย์ ไม่คัดลอกแนวคิดหรือผลงานวิจัย และมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
PLO3B ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัยใน คน สัตว์ และเชื้อก่อโรค
PLO3C มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลาและมีวินัย
PLO3D ใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสาธารณะและมีแนวคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความ
หลากหลายและทันสมัยเพื่อ
ผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความ
ต้องการของแรงงาน สังคม
และผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- จัดให้มีวิชาเลือกให้เลือกเรียน - เอกสารหลักสูตร
ตามความสนใจและประเมินผล - รายงานความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต
- ติดตามเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อ - รายงานสถิติการได้รับเงินเดือนและ
ประเมินความต้องการของ
การได้งานทาของบัณฑิต
ตลาดแรงงาน

2. กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่างมีระบบ - มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
และให้ผู้เรียนได้พัฒนา ศักยภาพ
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ - มีการแจ้งชื่อหนังสือและ
เอกสาร สาหรับการศึกษาค้นคว้า
ที่ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการ
สอนของอาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
- ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
- อาจจะมีเปิดสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- วัน – เวลาราชการปกติ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
- มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)
- รับผู้จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมศาสตร์
หรือเทียบเท่า เมื่อศึกษาสาเร็จตามหลักสูตรนี้แล้วให้ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- รับผู้จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า เมื่อสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้
แล้ว ให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ข้อ 15 การรับเข้าศึกษา
15.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัครโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบ
สัมภาษณ์ หรือวิธีการอื่นใดที่ภาควิชาเห็นสมควรและคณะให้ความเห็นชอบ
15.2 ในกรณีที่ผู้สมัครกาลังรอผลการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี การรับเข้าศึกษาจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ส่งหลักฐานการสาเร็จการศึกษาตามที่ระบุไว้ในคุณสมบัติของผู้สมัครให้แก่
มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กาหนด
15.3 สาหรับหลักสูตรเต็มเวลา ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ การรับเข้า
ศึกษาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาจากต้นสังกัด
15.4 ผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกินหนึ่งสาขาวิชาในเวลา
เดียวกันไม่ได้
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาจบมาจากสถาบันต่างๆ มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการแตกต่างกัน และนักศึกษาบางคนมี
ปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียน พูด และสื่อสาร
2.4 กลยุทธในการดาเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
มีการจัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาแรกเข้า และมีการทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน หากมีปัญหา
ภาษาอังกฤษ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
รายละเอียด หน่วยนับ 2559
2560
2561
นักศึกษาเข้าใหม่
คน
35
35
35
นักศึกษาปี 2
คน
35
35
รวม
คน
70
70
ผู้สาเร็จการศึกษา
คน
35
35

2562
35
35
70
35

2563
35
35
70
35

จานวนรวม
175
140
280
140

2.6 งบประมาณตามแผน
งบดาเนินงานของหลักสูตรนี้อาศัยรายรับจากค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และเงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐเป็นหลัก งบประมาณค่าใช้จ่ายในช่วงปีงบประมาณ 2559-2563 มีรายละเอียดดังนี้
อัตราค่าเล่าเรียน
ภาคการศึกษา
ปีการศึกษา
12,000 บาท
24,000 บาท
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน (รายวิชาปกติ 1,000/หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 2,000/หน่วยกิต)
3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
70,000 บาท/คน/ปี
2.6.1 งบประมาณรายรับ (แบบ 1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต)
ประมาณการรายรับ
หน่วยนับ
2559
2560
2561
2562
2563
ค่าบารุงการศึกษา
บาท/ปี
936,000
1,680,000
1,680,000
1,680,000
1,680,000
ค่าลงทะเบียน
บาท/หน่วย
785,000
1,715,000
1,715,000
1,715,000
1,715,000
เงินอุดหนุนจากรัฐ
บาท/คน/ปี
2,730,000
4,900,000
4,900,000
4,900,000
4,900,000
เงินบริการวิชาการ
บาท/ปี
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
เงินวิจัยภายนอก
บาท/ปี
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
รวม
6,451,000 10,295,000 10,295,000 10,295,000 10,295,000
หมายเหตุ : - การคานวณประมาณการรายรับคานวณจากนักศึกษาทั้งหมด
- การคานวณรายรับจากค่าลงทะเบียนคิดในอัตราปกติ 1,000 บาท/หน่วยกิตและคิดจากนักศึกษาทั้งหมด
- หลักสูตรนี้เรียน 37 หน่วยกิต แบบที่ 1 วิชาเรียน 25 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แบบที่ 2 วิชาเรียน 31 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
ประเภท
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
- เงินเดือน
- สวัสดิการ 12%
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าวัสดุ
2.3 ค่าใช้สอย
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
2.5 ทุนการศึกษา/ทุนวิจัย
3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลัย
4. งบลงทุน
รวมประมาณการรายจ่าย
ทั้งหมด

2559
2,111,010
1,884,831
226,180
1,768,500
72,000
175,500
156,000
195,000
1,170,000
1,170,000
120,000

2560
2,216,561
1,979,072
237,489
3,189,000
144,000
315,000
280,000
350,000
2,100,000
2,100,000
80,000

2561
2,327,389
2,078,026
249,363
3,189,000
144,000
315,000
280,000
350,000
2,100,000
2,100,000
90,000

2562
2,443,758
2,181,927
261,831
3,189,000
144,000
315,000
280,000
350,000
2,100,000
2,100,000
50,000

2563
2,565,946
2,291,023
274,923
3,189,000
144,000
315,000
280,000
350,000
2,100,000
2,100,000

5,169,510

7,585,561

7,706,389

7,782,758

7,854,946

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

132,552

108,365

110,091
114,881
2,588,611

111,182

112,214

รายรับหักรายจ่าย

1,281,490

2,709,439

2,512,242

2,440,054

หมายเหตุ ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กับประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547 ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2553
ข้อ 18.2 การลงทะเบียนข้ามสถาบัน
18.2.1 นักศึกษาจะขอลงทะเบียนเรียน ณ สถาบันการศึกษาอื่นได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชา และต้องได้รับอนุมัติจากคณะ โดยถือเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปี
การศึกษานั้นด้วยเหตุผลต่างๆ
(2) รายวิชาที่สถาบันอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาที่เทียบเคียงกันได้กับรายวิชาในหลักสูตร
(3) รายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ของนักศึกษา
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18.2.2 ให้นาหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่
18.2.3 นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนตามอัตราที่สถาบันนั้นๆ กาหนด
และข้อ 28 การเทียบโอนรายวิชา
28.1 สาหรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
28.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
28.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
28.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ากว่า B หรือแต้มระดับคะแนน 3.00
หรือเทียบเท่า หรือได้ระดับ S
28.1.4 นักศึกษาไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้ โดย
นักศึกษาต้องลงทะเบียนใหม่ตามหลักสูตรกาหนด
28.1.5 การเทียบโอนรายวิชาให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจานวนหน่วยกิตรวมของ
หลักสูตรที่โอน
28.1.6 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจะไม่นาหน่วยกิตมาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
แต่การนับหน่วยกิตเพื่อสาเร็จการศึกษาให้นับหน่วยกิตที่เทียบโอนมาด้วย
28.1.7 นักศึกษาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา หรือทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
28.1.8 ส าหรั บ หลั ก สู ต รใหม่ จ ะเที ย บโอนนั ก ศึ ก ษาเข้ า ศึ ก ษาได้ ไ ม่ เ กิ น กว่ า ชั้ น ปี แ ละ
ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสม ซึ่งนักศึกษาต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
37
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
22
ก1. วิชาบังคับทุกกลุ่มสาระวิชา
13
ก2. วิชาบังคับในกลุ่มสาระวิชา
9
ข. หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือก
3
(โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ค. วิทยานิพนธ์
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
ก. หมวดวิชาบังคับ
22
ก1. วิชาบังคับทุกกลุ่มสาระวิชา
13
ก2. วิชาบังคับในกลุ่มสาระวิชา
9
ข. หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือกในกลุ่มสาระวิชา
6
วิชาเลือก
3
(โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
ค. การค้นคว้าอิสระ
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสประจาวิชาประกอบด้วยอักษรนา 3 ตัว แล้วตามด้วย ตัวเลข 3 หลัก นาหน้าชื่อวิชา
EEM
หมายถึง วิชาของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
EEV
หมายถึง วิชาของสายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
LNG
หมายถึง วิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง กลุ่มวิชา
0
หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านอากาศ มลภาวะ และการบาบัด
2
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านน้า มลภาวะและการบาบัด
3
หมายถึง กลุ่มวิชาด้านขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย
4
หมายถึง กลุ่มวิชานโยบาย การจัดการวางแผนด้านพลังงาน
5
หมายถึง กลุ่มวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
- รายวิชา
หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)(S/U)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)(S/U)
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)
หมายเหตุ : นักศึกษาต้องเรียนวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 และ/หรือได้รับการยกเว้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไขตามที่คณะศิลปศาสตร์กาหนด
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ก. หมวดวิชาบังคับ
13 หน่วยกิต
ก.1 วิชาบังคับทุกกลุ่มสาระวิชา
EEM 611 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน
3(3-0-9)
(Renewable, Alternative and Efficient Energy Technologies)
EEM 612 หลักการเทคโนโลยีการจัดการ
3(3-0-9)
(Management Technology Principles)
EEM 613 ความยั่งยืนของพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
3(3-0-9)
(Sustainability of Energy, Environment and Materials)
EEV 601 สัมมนา
(Seminar)
1(0-2-3)
EEV 641 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
3(3-0-9)
(Environmental Impact and Assessment)
ก.2 วิชาบังคับในกลุ่มสาระวิชา
9 หน่วยกิต
วิชาบังคับกลุ่มสาระวิชาประกอบด้วยวิชาเอก 2 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่
ก.2.1 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)
ก.2.2 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Technology)
(ก.2.1) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)
EEV 611 มลภาวะทางอากาศและการควบคุม
3(3-0-9)
(Air Pollution and Control)
EEV 620 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(3-0-9)
(Wastewater Treatment Technology)
EEV 632 การบาบัดและการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย
3(3-0-9)
(Treatment and Utilization of Solid Waste)
(ก.2.2) เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Technology)
EEV 602 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(3-0-9)
(Pollution Control Technology)
EEV 640 การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Environmental Analysis)
EEV 642 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Environmental Quality Management)
ข. หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
แผน ข
9 หน่วยกิต
ทั้งนี้ แผน ข ต้องเลือกในกลุ่มสาระวิชาเอก
6 หน่วยกิต
(1) แผนวิชาเลือกในกลุ่มสาระวิชาเอก
แผน ข
6 หน่วยกิต
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(ข.1) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)
EEV 603 แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
(Environmental Modeling)
EEV 607 การศึกษาพิเศษ
(Special study)
EEV 610 สิ่งแวดล้อมทางบรรยากาศ
(Atmospheric Environment)
EEV 613 แบบจาลองสิ่งแวดล้อมทางบรรยากาศ
(Modeling in Atmospheric Environment)
EEV 621 คุณภาพน้าและการบาบัด
(Water Quality and Treatment)
EEV 623 การบาบัดน้าเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Treatment)
EEV 631 การบาบัดและควบคุมของเสียอันตราย
(Hazardous Waste Treatment and Control)
EEV 633 เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาในระบบนิเวศ
(Environmental Chemistry and Ecotoxicology)
EEV 634 การแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน
(Waste Conversion to Energy)
EEV 650 หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topics I)
EEV 651 หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topics II)
EEV 652 วัสดุและสิ่งแวดล้อม
(Materials and Environment)
EMM 612 การจัดการโครงการ
(Project Management)
EMM 616 การจัดการเทคโนโลยี
(Management of Technology)
(ข.2) เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Technology)
EEV 603 แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
(Environmental Modeling)
EEV 607 การศึกษาพิเศษ
(Special study)
EEV 610 สิ่งแวดล้อมทางบรรยากาศ
(Atmospheric Environment)
EEV 613 แบบจาลองสิ่งแวดล้อมทางบรรยากาศ
(Modeling in Atmospheric Environment)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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EEV 627
EEV 631
EEV 633
EEV 634
EEV 635
EEV 650
EEV 651
EEV 652
EMM 612
EMM 616
ENV 534
ENV 536
ENV 613
ENV 632

นิเวศวิทยาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Ecosystem and Sustainable Development)
การบาบัดและควบคุมของเสียอันตราย
(Hazardous Waste Treatment and Control)
เคมีสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาในระบบนิเวศ
(Environmental Chemistry and Ecotoxicology)
การแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน
(Waste Conversion to Energy)
การลดของเสียและเทคโนโลยีสะอาด
(Waste Minimization and Clean Technology)
หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topics I)
หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topics II)
วัสดุและสิ่งแวดล้อม
(Materials and Environment)
การจัดการโครงการ
(Project Management)
การจัดการเทคโนโลยี
(Management of Technology)
ความปลอดภัยสุขอนามัยและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(Safety, Health and Enviromental protection)
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Economics)
การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Risk Assessment)
การประเมินวัฎจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์
(Life Cycle Assessment and Carbon Footprint)

ง. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
EEV 604 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
EEV 605 การศึกษาวิจัย
(Research Study)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

12(0-24-36)
6(0-12-18)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก2 แบบ ก2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
EEM 611 เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนและ
3(3-0-9)
ประสิทธิภาพพลังงาน
(Renewable, Alternative and Efficient Energy
Technologies)
EEM 612 หลักการเทคโนโลยีการจัดการ
3(3-0-9)
(Management Technology Principles)
EEM 613 ความยั่งยืนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
3(3-0-9)
(Sustainability of Energy, Environment and
Materials)
EEV 632 การบาบัดและการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย
3(3-0-9)
(Treatment and Utilization of Solid Waste)
รวม
12(12-0-36)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
EEV 601 สัมมนา
1(0-2-3)
(Seminar)
EEV 611 มลภาวะทางอากาศและการควบคุม
3(3-0-9)
(Air Pollution and Control)
EEV 620 เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(3-0-9)
(Wastewater Treatment Technology)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี
3(3-0-9)
รวม
10(9-2-30)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
EEV 604 วิทยานิพนธ์
3(0-6-9)
(Thesis)
EEV 641 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
3(3-0-9)
(Environmental Impact and Assessment)
รวม
6(3-6-18)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
EEV 604 วิทยานิพนธ์
9(0-12-18)
(Thesis)
รวม
9(0-12-18)
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รหัสวิชา
EEM 611

EEM 612
EEM 613
EEV 640

รหัสวิชา
EEV 601
EEV 602
EEV 642
XXX xxx
รหัสวิชา
EEV 641
EEV 604

EEV 604

3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต) เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน
3(3-0-9)
และประสิทธิภาพพลังงาน
(Renewable, Alternative and Efficient Energy
Technologies)
หลักการเทคโนโลยีการจัดการ
3(3-0-9)
(Management Technology Principles)
ความยั่งยืนของพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
3(3-0-9)
(Sustainability of Energy, Environment and
Materials)
การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Environmental Analysis)
รวม
12(12-0-36)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
สัมมนา
1(0-2-3)
(Seminar)
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(3-0-9)
(Pollution Control Technology)
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Environmental Quality Management)
วิชาเลือก
3(3-0-9)
รวม
10(9-2-27)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
3(3-0-9)
(Environmental Impact and Assessment)
วิทยานิพนธ์
3(0-6-9)
(Thesis)
รวม
6(6-6-18)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิทยานิพนธ์
9(0-18-27)
(Thesis)
รวม
9(0-18-27)
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รหัสวิชา
EEM 611

EEM 612
EEM 613
EEV 632

รหัสวิชา
EEV 601
EEV 611
EEV 620
XXXxxx

3.1.4.3 แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน
3(3-0-9)
และประสิทธิภาพพลังงาน
(Renewable, Alternative and Efficient Energy
Technologies)
หลักการเทคโนโลยีการจัดการ
3(3-0-9)
(Management Technology Principles)
ความยั่งยืนของพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
3(3-0-9)
(Sustainability of Energy, Environment and
Materials)
การบาบัดและการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย
3(3-0-9)
(Treatment and Utilization of Solid Waste)
รวม
12(12-0-36)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
สัมมนา
(Seminar)
มลภาวะทางอากาศและการควบคุม
(Air Pollution and Control)
เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
(Wastewater Treatment Technology)
วิชาเลือก

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-3)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
รวม

รหัสวิชา
EEV 641
EEV xxx
EEV 605

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
(Environmental Impact and Assessment)
วิชาเลือกในกลุ่มสาระวิชาเอก
การศึกษาวิจัย
(Research Study)

3(3-0-9)
10(9-2-30)
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(0-6-9)

รวม

9(6-6-27)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EEV xxx วิชาเลือกในกลุ่มสาระวิชาเอก
EEV 605 การศึกษาวิจัย
(Research Study)
3.1.4.4
รหัสวิชา
EEM 611

EEM 612
EEM 613
EEV 640

รหัสวิชา
EEV 601
EEV 602
EEV 642
XXX xxx
EEV 641
EEV xxx
EEV 605

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(0-6-9)

รวม
6(3-6-18)
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต) เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน
3(3-0-9)
และประสิทธิภาพพลังงาน
(Renewable, Alternative and Efficient Energy
Technologies)
หลักการเทคโนโลยีการจัดการ
3(3-0-9)
(Management Technology Principles)
ความยั่งยืนของพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
3(3-0-9)
(Sustainability of Energy, Environment and
Materials)
การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Environmental Analysis)
รวม
12(12-0-36)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สัมมนา
1(0-2-3)
(Seminar)
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(3-0-9)
(Pollution Control Technology)
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Environmental Quality Management)
วิชาเลือกเสรี
3(3-0-9)
รวม
10(9-2-30)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
3(3-0-9)
(Environmental Impact and Assessment)
วิชาเลือกในกลุ่มสาระวิชา
3(3-0-9)
การศึกษาวิจัย
3(0-6-9)
(Research Study)
รวม
9(6-6-27)

20

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
EEV xxx วิชาเลือกในกลุ่มสาระวิชาเอก
EEV 605 การศึกษาวิจัย
(Research Study)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(0-6-9)
รวม

6(3-6-18)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ก.

ที่

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

1.

2.

3.

ศ. ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ Post-Doctor (Gene Technology
(ศาสตราจารย์ด้านสิ่งแวดล้อม) on Yeast), Kumamoto Institute
of Technology, Japan (1996)
D.Agr. (Agricultural Chemistry),
Kyushu University, Japan (1991)
วท.ม.(จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศ
ไทย (2528)
วท.บ.(จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2523)
ผศ. ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2547)
วท.ม. (เทคโนโลยีพอลิเมอร์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2543)
วท.บ.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2541)
รศ. ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ D. of Technical Science
(Environmental Technology
and Management), Asian
Institute of Technology,
Thailand (1999)

10

8

8

8

8

7

8

8

8

8

6

8

8

8

8
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

4.

ผศ. ดร.ศศิธร พุทธวงษ์

5.

รศ. ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ

6.

รศ. ดร.มานะ อมรกิจบารุง

7.

ผศ. ดร.นริส ประทินทอง

วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2535)
วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา),
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
(2528)
Dr.rer.nat (Wetlands
Technology) University of
Leipzig, Germany (2004)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2539)
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย
(2536)
Ph.D.(Environmental
Engineering), University of
London, England (1998)
M.Sc.(Environmental
Technology and Management)
Asian Institute of
Technology,Thailand (1991)
วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,ประเทศ
ไทย (2529)
D.Eng. (Environmental
Engineering), Kanazawa
University,Japan (2001)
วศ.ม (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย(2536)
วท.บ.(เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย(2530)
D.Sc. (Physics), Universite de
Nice Sophia Antipolis,France
(2004)

7

8

8

8

8

10

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

8. ผศ. ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี

9.

ผศ. ดร.พัฒนะ รักความสุข

10. ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล

วท.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย(2539)
วท.บ.(ฟิสิกส์), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี,ประเทศไทย
(2534)
วศ.ด.(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย(2547)
วศ.ม.(วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย(2539)
วศ.บ.(วิศวกรรมเคมี),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
ประเทศไทย (2535)
วท.บ. (กิจกรรมบาบัด),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ประเทศไทย
(2529)
D.Sc.(Electrophysics) ,
The George Washington
University,U.S.A. (1999)
M.Sc.(Electrophysics),The
George Washington University,
U.S.A. (1993)
วศ.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย (2530)
วท.บ.(ฟิสิกส์),
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
ประเทศไทย (2525)
D.Eng. (Environmental
Engineering and Management),
Asian Institute of Technology,
Thailand (2006)
M.Eng. (Environmental
Engineering and Management),
Asian Institute of Technology,

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

11. ผศ. ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล

12. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์

13. รศ. ดร.สมนึก จารุดิลกกุล

14. ผศ. ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี

Thailand (2001)
วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย(2542)
D. Tech. Sci. (Environmental
Toxicology Technology and
Management), Asian Institute of
Technology,Thailand (2002)
M.Sc. (Water and Wastewater
Engineering), Asian Institute of
Technology,Thailand (1997)
วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย(2538)
ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย(2552)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย(2548)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย(2546)
Ph.D. (Chemical
Engineering),Imperial College,
University of London,
U.K.(2000)
วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย(2538)
วท.บ. (จุลชีววิทยา),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย(2531)
Ph.D. (Environmental
Engineering),University of
Wollongong, Australia(2006)

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

12

10

10

10

10
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

15. ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย

16. ผศ. ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์

17. ผศ. ดร.นุชธนา พูลทอง

18. รศ. ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ

วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย(2544)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย(2541)
ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัย
7
เชียงใหม่,ประเทศไทย(2547)
วท.ม. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย(2541)
วท.บ. (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย(2539)
D. Ing. (Environmental
12
Engineering), Karlsruhe
University, Germany (1997)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ประเทศไทย (2531)
วท.บ. (จุลชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย(2527)
D. Ing. (Materials Processing
8
Engineering),
Nagoya University,Japan (2004)
วศ.ม.(เทคโนโลยีวัสดุ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย(2538)
วท.บ.(ฟิสิกส์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร,ประเทศไทย
(2534)
Ph.D.(Environmental
9
Science),Florida Institute of
Technology,U.S.A. (1996)
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10

10

10

12

12

12

12

8

8

8

8

9

9

9

9
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

19.

20.

21.

22.

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี,ประเทศไทย (2530)
วท.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2
(วิทยาศาสตร์การอาหารและ
เทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
ประเทศไทย (2527)
ผศ. ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ วศ.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน),สถาบัน
8
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2540)
วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน),สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2527)
วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล),
มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ประเทศไทย
(2524)
Ph.D. (Built Environment) De
8
ผศ. ดร.กูสกานา กูบาฮา
Montfort University, U.K.(2005)
M.Sc. (Built
Environment)University College
London U.K. (2000)
วท.ม.(เทคโนโลยีพลังงาน)สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2532)
วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,ประเทศไทย (2526)
วท.ม. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม),
7
รศ.นฤมล จียโชค
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ประเทศ
ไทย(2526)
วท.บ. (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์,ประเทศไทย (2522)
D.Eng. (Integrated Water
10
ศ. ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี
Resources Management) Asian
Institute of Technology,
Thailand (2000)
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8

8

8
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8
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8
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

23. รศ. ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์
พันธุ์

M.Eng. (Water Resources
Engineering), Asian Institute of
Technology (1990)
วศ.บ. (โยธา เกียรตินิยม), สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2528)
D.Eng.(Water and Wastewater 6
Engineering), Asian Institute of
Technology,Thailand (1999)
วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (2537)
วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี),
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, ประเทศไทย (2534)

6

6

6

6

3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2558 2559 2560 2561 2562

1.

ผศ. ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์

2.

รศ. ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม

Ph.D. (Metallurgical and
8
Materials Engineering),
Colorado School of Mines,
U.S.A. (2003)
M.Eng. (Metallurgical and
Materials Engineering),
Colorado School of Mines,
U.S.A.(1999)
วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี,ประเทศไทย (2537)
Ph.D. (Mechanical Engineering), 12
Northwestern University, U.S.A.
(2005)

8

8

8

8

12

12

12

12
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ที่

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2542)
วท.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
ประเทศไทย (2541)

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)

3.2.3 อาจารยพิเศษ
นายสนธิ คชวัฒน์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ประเทศไทย
อนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ขอกาหนดเกี่ยวกับการทาการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยยอ
การทาการค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และการทาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) อยู่ภายใต้การดูแลของ
คณะกรรมการและอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้าที่ให้คาปรึกษาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาแต่ละคนจนแล้วเสร็จ พร้อมเรียบเรียงเขียนวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านสื่อทางวิชาการ
หรื อ วิช าชี พ ต่ างๆ ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บของคณะพลั งงานสิ่ งแวดล้ อมและวั ส ดุ และมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและมี
หลักการ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
5.3 ชวงเวลา
นักศึกษาสามารถทาโครงการการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่สอง ของปี
การศึกษาที่เข้ามาศึกษา ภายใต้กฎระเบียบของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และมหาวิทยาลัย
5.4 จานวนหนวยกิต
แผน ก (2) ทาวิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่วยกิต
แผน ข ทาการค้นคว้าอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาจะต้องผ่านรายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีระดับคะแนนสะสมไม่ต่ากว่า 3.0
และมีการทดสอบภาษาอังกฤษกับนักศึกษาทุกคน หากไม่ผ่านจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา และกรรมการสอบ นักศึกษาจะต้องผ่ านการประเมินโครงร่างโครงการการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
ก่อ นน าเสนอเข้ าคณะกรรมการคณะ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ และมี ก ารประเมิ น ผลความก้ าวหน้ าในทุ ก ภาค
การศึกษาจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา

28

5.6 กระบวนการประเมินผล
มี ก ารประเมิ น ผลโครงร่ างโครงการการศึ ก ษาวิ จั ย หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ โดยการสอบหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์
ประเมินผลความก้าวหน้าในการทาวิจัยในทุกภาคการศึกษา กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และกรรมการ
สอบ และสอบจบโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และการเผยแพร่ ผ ลงานตามระเบี ย บของคณะและ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ

2.
3.

4.

5.

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
นักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษ หากไม่ผ่ านจะต้องเรีย นวิช า
ภาษาอั งกฤษเพื่ อ ปรั บ พื้ น ฐานก่ อ น มหาวิ ท ยาลั ย มี ห้ อ งเรี ย น
ภาษาอั ง กฤษเรี ย นด้ ว ยตนเองให้ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ฝนทางเว็ บ ไซต์
SALC.KMUTT.AC.TH และการเรียนการสอนที่ใช้เอกสารอ้างอิง
เป็นภาษาอังกฤษ
ความเป็นผู้ใฝ่รู้ และความรับผิดชอบ รายวิชาในหลักสูตรมีการสอนให้นักศึกษาทารายงาน และการบ้าน
เพื่อให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเพิ่มเติม กาหนดระยะเวลาส่ง
ให้ตรงเวลา การมีวินัยในการเข้าชั้นเรียน
มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาทุกคนจะต้องทาโครงการการศึกษาวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ที่ดาเนินงานด้ วยตนเองตั้งแต่การค้นคว้าหาเอกสาร การนาเสนอ
และรายงานผล นอกจากนี้รายวิชาต่างๆ ได้มีการสอนให้นักศึกษา
เรี ย นรู้ในภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ และการไปดู งานนอกสถานที่
เพื่อให้นาความรู้มาประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งท าการค้ น คว้ า และการน าเสนอ และการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคลากร และคณาจารย์ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุ ด ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต
มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและต่อ รายวิ ช ามี โจทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด ที่ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด อย่ า งมี
สังคม
ระบบ และมี ก ารใช้ วิ จ ารณญาณ ฝึ ก การแก้ ปั ญ หาโดยการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างถูกต้อง มีการ
ท างานเป็ น กลุ่ ม และการน าเสนอในห้ อ ง เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาด้วยการอภิปราย และเสนอความคิดเห็นอย่างเหมาะสม
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ประกอบด้วย
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่นและ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 6 ข้อ คือ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต (KMUTT’s citizenship)
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ
ขององค์กรและสังคม (Social Responsibility)
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์(Humanization)
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิทางปัญญาและ
ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง
(2) ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีการแต่งกายตามกาลเทศะ
(3) นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
(4) มอบหมายงานให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และส่งงานตามระยะเวลา
ที่กาหนด
(5) การสอนให้มีการปฏิบัติ มีรายงาน โครงการวิจัย และให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดผลงาน
สู่สาธารณะ
(6) มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบ
(7) อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
(8) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เช่ น การยกย่ อ งนั ก ศึ ก ษาที่ ท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวม มีความเสียสละ
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
เวลาที่มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจาการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
(3) ประเมินจากความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่ง
ที่นักศึกษาต้องรู้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒ นาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่ง
ต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญของศาสตร์ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง
(มจธ -Knowledge)
(2) สามารถศึกษาค้นคว้า และประยุกต์ความรู้ ทางวิชาการ หรืองานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ หรือเพื่อแก้ปัญหาในวิชาชีพ
(3) สามารถศึกษาวิจัย และพัฒนากระบวนการคิดเพื่อหาข้อสรุป และตอบโจทย์ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้ในการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ
(2) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริง โดยการศึ ก ษาดู งานหรื อ เชิ ญ ผู้ เชี่ ย วชาญที่ มี
ประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ มีอิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับ
การรับข้อมูลจากผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว แต่กระตุ้ นให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์
และตัดสินใจด้วยตนเอง โดยการนาเสนอผลงาน การตอบข้อซักถามและแสดงความ
คิดเห็น
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากโครงการการศึกษาวิจัย / วิทยานิพนธ์
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
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2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่ งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาแล้ว
ดังนั้ น นั กศึกษาจ าเป็ น ต้องได้รับ การพั ฒ นาทักษะทางปัญ ญาไปพร้อมกับคุณ ธรรม จริยธรรมและ
ความรู้ ในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญา ดังนี้
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นระบบ และสร้างสรรค์ ไม่จากัดพื้นที่การเรียนรู้เฉพาะใน
ห้องเรียน (Thinking skill, Learning skill)
(2) สามารถสังเคราะห์ และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ
และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็น
ความรู้ใหม่
(3) สามารถออกแบบ ดาเนินการ และวิเคราะห์ โครงการวิจัยในเรื่องที่ซับซ้อน เกี่ยวกับการ
พัฒนาองค์ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ อย่างมืออาชีพ
(Management Skill, Professional skill)
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนที่สอดแทรกกรณีศึกษาทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้อง
(2) การสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา โดยการอภิปรายกลุ่มและ
มีโอกาสปฏิบัติจริง
(3) การสอนให้นักศึกษาได้คิดอย่างมีวิจารณญาณและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอ การทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบหรือการตอบคาถาม
(2) ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากการจัดทาโครงการ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน คนที่มา
จากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา ความสามารถ
ที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่
เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา เช่น
(1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(Leadership, Social Responsibility)
(2) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็น สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาในทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ซับซ้อน และมีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและงานใน
กลุ่ม ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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(3) สามารถแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ่ม (Leadership, Social Responsibility, Humanization,
Adaptability)
(4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
กลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบใช้การ
สอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงานกั บผู้อื่น หรือต้อง
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สอนให้สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) สอนให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สอนให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
(4) สอนให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป
สอนให้มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูล
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วน ชัดเจน
ตรงประเด็นของข้อมูล
(3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในการนาเสนอผลงาน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวกับศาสตร์ที่ศึกษา
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนทั้งภาษาไทย
และ ภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
กับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
(Communication skill)
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(4)

สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม ในการนาเสนอรายงานทั้งใน
รูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(2) แนะนาการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นคว้าในหลากหลายสถานการณ์
ในรายวิชาต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ
(3) ประเมินในระหว่างการสอนโดยให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหาเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา และให้นาเสนอแนวคิดของการ
แก้ปัญหา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

LNG 550 : Remedial English Course for Post
Graduate Students
2 (1-2-6)
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
LNG 600 : In-sessional English Course for
Post Graduate Students
3 (2-2-9)
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตร
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ

1. คุณธรรม จริยธรรม

3

4

2. ความรู้

1

2

1













2



3



3. ทักษะทางปัญญา

4

1









2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2













3

4

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

1

2

3













ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กาหนดให้นักศึกษาต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน จึงทาให้ผลการเรียนรู้ของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จะต้องได้ผลลัพธ์การเรียนรู้เหมือนกันทุกหลักสูตร
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา
ไม่ละเลยต่อปัญหาขององค์กรหรือสังคม
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ
มารยาท และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
(3) ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมสากล
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตระหนักถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและสังคม

2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีความรู้และความเข้าใจด้านหลักการใช้ภาษา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี สามารถ
และการสื่อสาร
วิเคราะห์ อภิปรายและประยุกต์ใช้ความรู้ดา้ น
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
ภาษา และการสื่อสาร ในการเรียนรู้และการ
กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทางานอย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้ความรู้และทักษะในด้าน
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ประเด็นปัญหาได้
ในการเรียนและการทางานจริงได้
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะในการสื่อสาร
(4) สามารถนาความรู้ด้านภาษามาใช้ในการ
และนาเสนอข้อมูลอย่างมีลาดับขั้นตอน และ
พัฒนาและต่อยอดการเรียนรู้ของตนเองอย่าง
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ สามารถ
ต่อเนื่อง สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดชีวิต
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม รู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ ทางานร่วมกันได้อย่างมี
(1) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง
ประสิทธิภาพ
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(2) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่
(2) มีทกั ษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
ได้อย่างดี ตรงประเด็น และเหมาะสมกับบริบท
(3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบ
(4) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านวิชาชีพของตนเอง
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) รายวิชาของหลักสูตร
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
EEM 611 Renewable, Alternative and Efficient Energy Technologies
EEM 612 Management Technology Principle
EEM 613 Sustainability of Energy, Environment and Materials
EMM 612 Project Management
EMM 616 Management of Technology
EEV 601 Seminar
EEV 602 Pollution Control Technology
EEV 603 Environmental Modeling
EEV 604 Thesis
EEV 605 Research Study
EEV 607 Special Study
EEV 610 Atmospheric Environment
EEV 611 Air Pollution and Control
EEV 613 Modeling in Atmospheric Environment
EEV 620 Wastewater Treatment Technology
EEV 621 Water Quality and Treatment

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3.ทักษะทางปัญญา
3

4

1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลขในการสื่อสารและการ
ระหว่างบุคคลและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1
2
3
1
2
3
4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

EEV 623
EEV 627
EEV 631
EEV 632
EEV 633
EEV 634
EEV 635
EEV 640
EEV 641
EEV 642
EEV 650
EEV 651
EEV 652
ENV 534
ENV 536
ENV 613
ENV 632

Advanced Wastewater Treatment
Ecosystem and Sustainable Development
Hazardous Waste Treatment and Control
Treatment and Utilization of Solid Waste
Environmental Chemistry and Ecotoxicology
Waste Conversion to Energy
Waste Minimization and Clean Technology
Environmental Analysis
Environmental Impact and Assessment
Environmental Quality Management
Special Topic I
Special Topic II
Materials and Environment
Safety, Health
and Enviromental
Industrial
Safety
Managementprotection
Environmental Economics
Environmental
Economics and Policy
Environmental Risk Assessment
Life Cycle Assessment and Carbon Footprint

ใส่  เพื่อแสดงว่าเป็นเรื่องหลักที่ต้องพิจารณา
ใส่  เพื่อแสดงว่าเป็นเรื่องรองทีต่ ้องพิจารณา

2

3

4

2. ความรู้
5

1

2

3.ทักษะทางปัญญา
3

4

1

2

3

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลขในการสื่อสารและการ
ระหว่างบุคคลและ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1
2
3
1
2
3
4
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ และซื่ อ สั ต ย์
สุจริต (KMUTT's citizenship)
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม (Social responsibility)
(3)มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็น
ทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ ลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์
(Humanization)
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิจัย และวิชาชีพ

2.ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีที่
สาคัญของศาสตร์ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง (มจธ -Knowledge)
(2) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
(3) สามารถศึกษาวิจัย และพัฒนากระบวนการคิดเพื่อ
หาข้อสรุป และตอบโจทย์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(4) เข้าใจและสนใจพั ฒ นาความรู้ ความชานาญใน
ศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในแนวกว้าง
ของศาสตร์ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ทักษะทางปัญญา
(1) คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณเป็ น ระบบ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ และสามารถเรีย นรู้ศ าสตร์ต่ า งๆ ได้ ด้ ว ย
ตนเอง (Thinking & learning skill)
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัย และทฤษฎีเชิง
ลึกเพื่อพัฒ นาองค์ความรู้ใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณา
การแนวคิดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาที่
ศึกษาในขั้นสูง
(3) สามารถออกแบบ และด าเนิ น การวิจั ยในเรื่อ งที่
ซับซ้อนอย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒ นา
องค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ใหม่ ๆ รวมถึ งสามารถให้
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ( Management
skill, Professional skill)
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4. ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในสถานการณ์ ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(Leadership, Social responsibility)
(2) มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็น สามารถ
วางแผน วิเคราะห์ และแก้ปั ญ หาในทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ซับซ้อน และมีความรับผิดชอบในการกระทา
ของตนเองและงานในกลุ่ม ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถเป็นผูร้ ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข
สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง
จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(Leadership, Social responsibility, Humanization,
Adaptability)

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ทางานที่เกี่ยวกับศาสตร์ที่ศึกษา
(2) สามารถแนะน าประเด็ น การแก้ ไขปั ญ หาโดยใช้
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารและนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบ
ของสื่อการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม กับ กลุ่มบุคคล
ต่างๆ ทั้ งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึ งชุ มชน
ทั่วไป (Communication skill)
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม ในการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547 ข้อ 23.1 ให้กาหนดผลการศึกษาเป็นตัวอักษรสาหรับแต่ละรายวิชา ในการคานวณแต้เฉ
ลี่ให้เทียบค่าตัวอักษรเป็นแต้ม ทั้งนี้ผลการศึกษาแต้ม และความหมายมีดังต่อไปนี้
ผลการศึกษา แต้ม ความหมาย
A
4.00 ดีเยี่ยม (Excellent)
B+ 3.50 ดีมาก (Very Good)
B
3.00 ดี
(Good)
C+ 2.50 ค่อนข้างดี (Fairly Good)
C
2.00 พอใช้ (Fair)
D+ 1.50 ค่อนข้างอ่อน (Fairly Poor)
D
1.00 อ่อน (Poor)
F
0 ตก
(Failure)
Fe
0 ตกเนื่องจากขาดสอบ (Failure : absent from examination)
Fa
0 ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสิทธิ์สอบ
(Failure : insufficient attendance)
W
ขอถอนรายวิชาเรียน (Withdrawal)
S
พอใจ (Satisfactory)
I
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
Aud. การเรียนแบบไม่คิดเกรด (Audit)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) ให้กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย
(2) การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
(3) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
สถาบันการศึกษา เพื่อทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ รายงานผล ตลอดจนปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป
(4) การรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนั กศึกษา เน้ นการทาวิจัยที่ สั มฤทธิผ ลของการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอน และการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต รและหน่ ว ยงานโดย
บุคคลภายนอก
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(1) การใช้ข้อมู ล ความพึ งพอใจของบั ณ ฑิ ต และภาวการณ์ ห างานท าของบั ณ ฑิ ต ความเห็ นต่ อ
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะในการประกอบอาชีพ
(2) การประเมินตาแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิท ยาลั ย โดยการติ ด ตามผลความก้ าวหน้ า การได้รับ รางวัล และประกาศเกีย รติ คุ ณ
จานวนสิ่งประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรที่นาไปใช้ประโยชน์
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยศึกษาข้อมูลการเข้าศึกษาต่อของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยในสถานศึกษานั้นๆ การได้รับทุนการศึกษาต่อ
3. เกณฑการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2547
ข้อ 32 นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต หรื อ ปริ ญ ญาจากมหาวิ ท ยาลั ย เมื่ อ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนดังนี้
32.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท
32.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (1) ต้องเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
และมีบทความวิจัยเต็มรูปแบบ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น
32.2.2 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และ
มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่ าขั้ น สุ ด ท้ า ย และมี ผ ลงานเผยแพร่ในรู ป แบบใดรู ป แบบหนึ่ ง ซึ่ งไม่ ใช่ รู ป เล่ ม ที่ เป็ น
วิทยานิพนธ์
32.2.3 นักศึกษาแผน ข ต้องศึกษาได้ครบหน่วยกิตและรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร มีแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 พร้อมทั้ง
(ก) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive
Exammination) หรือ
(ข) เสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
32.2.4 ต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาบังคับพื้นฐาน ทั้งนี้ภาควิชาอาจกาหนดการสาเร็จ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศที่จัดสอบโดยสถาบันอื่นเป็นการสอบผ่านภาษาต่างประเทศก็ได้
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชา/คณะจะเป็นผู้
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบผ่านภาษาต่างประเทศนี้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีค วามรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน
คณะฯ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง
การสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) มีระบบพี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ ที่มอบหมายให้อาจารย์รุ่นพี่ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทั้งในด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การประกันคุณภาพ และด้านสังคม
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัย การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ให้ทาผลงานทางวิชาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ใช้ในการเรียนการสอน
และให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

44
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรได้ดาเนินการประกันคุณภาพตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการ
ประชุมครั้ งที่ 187 เมื่อวัน ที่ 4 กุม ภาพั น ธ์ 2558 ได้ มีมติ ให้ ความเห็ นชอบหลั กการระบบประกั นคุณ ภาพ
การศึ ก ษาของ มจธ. ที่ ใช้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ CUPT QA (Council of the University Presidents of
Thailand Quality Assurance) โดยในระดั บ หลั ก สู ต รให้ ใช้ เกณฑ์ ข อง ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศไทย หรือหากหลักสูตร ใดประสงค์จะให้มีการประกันคุณภาพ
ตามแนวทางอื่น ๆ ที่เป็ น ที่ย อมรับ ในระดับ สากล เช่น Association to Advance Collegiate Schools of
Business (AACSB), Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ฯลฯ ก็ได้เช่นกัน
การประเมินระดับหลักสูตรจะแบ่งได้เป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่
 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน – เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ทุกหลักสูตรต้องถูกกากับ
ดู แ ลให้ มี ก ารด าเนิ น การตามองค์ ป ระกอบที่ 1 (เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 องค์ป ระกอบที่ 2 เกณฑ์การพัฒ นา – ใช้แนวทางของ ASEAN University Network Quality
Assurance (AUN-QA) หรือแนวทางอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลตามความเหมาะสม เช่น
AACSB, ABET เป็นต้น
ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
โดยระบบ CUPT QA ได้กาหนดรอบการประเมินหลักสูตรทั้ง 2 ส่วน ดังนี้
 ทุกหลักสูตรดาเนินการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน เป็นประจาทุกปี
 ทุ ก หลั ก สู ต รด าเนิ น การตรวจประเมิ น เพื่ อ การพั ฒ นาตามเกณฑ์ AUN-QA หรื อ เกณฑ์
มาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยรอบการประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี
2. บัณฑิต
จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มจธ. ได้สร้างรูปแบบ
ในการจั ดการศึก ษาแบบใหม่ (KMUTT 3.0) ขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปรับ ปรุงกระบวนการในการจั ด
การศึ ก ษ า และเพื่ อให้ นั กศึ ก ษ ามี ส มรรถน ะ (Competence) เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดแรงงาน
(Employability) ซึ่งสมรรถนะที่บั ณ ฑิตของ มจธ. จะต้องมีเมื่อสาเร็จการศึกษาคือ ความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ทั้งนี้เป้าหมายหลักของ KMUTT 3.0 คือ การมุ่งเน้นให้บัณฑิตของ
มจธ. เป็ น ผู้น าการเปลี่ย นแปลงสังคม (Social Change Agent) แต่ยังคงรักษาคุณ ลักษณะเดิมของบัณ ฑิ ต
มจธ. อยู่ คือ ความเป็น Engineer และ Hand on และจะเพิ่มเติมสมรรถนะเชิงกว้าง (Well-Rounded) ให้
บัณฑิตมากขึ้น เพื่อให้บัณฑิตมี Multiple Intelligence ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า บัณฑิตของ มจธ. จะเป็นบัณฑิต
ที่มีความรู้ครบทั้ง 4 H “Head Hand Heart และ Human”
กลไกการพัฒนาการศึกษาที่จะช่วยให้บัณฑิตของ มจธ. มีสมรรถนะที่สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตหลังจาก
สาเร็จการศึกษา มีการเรียนรู้และมีความพร้อมในการปรับตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยู่เสมอนั้น จะ
เริ่มจากหลักสูตรซึ่งรวมทั้งการสร้างหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอน การปรับปรุง และออกกฎระเบียบใหม่ที่เอื้อให้การจัดการเรียนการสอนแบบใหม่สัมฤทธิผล การวัด
และประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลที่ได้กลับไปปรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในรอบต่อไป กลไกการพัฒนา
การศึกษานี้จะช่วยพัฒ นาบัณฑิตของ มจธ. ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามเป้าหมายของ KMUTT 3.0
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และมี ความพร้ อ มที่ จ ะเป็ น บุ ค ลากรที่ มีคุ ณ ภาพในศตวรรษที่ 21 จะให้ ความส าคั ญ กับ การสร้างและการ
ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลัก และจะต้องเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา และตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้ นกระบวนการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาตาม KMUTT 3.0 จะต้องทาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับโมดูล หลักสูตร ศาสตร์การสอน (Pedagogy) สมรรถนะอาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และนโยบาย
สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 (12 ตุลาคม 2558) ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในหลักการให้
ทุ ก หลั ก สู ต รของ มจธ. ต้ อ งมี ผ ลลั พ ธ์ก ารเรีย นรู้ (Learning Outcomes) ทั้ งในระดั บ หลั กสู ต รและระดั บ
รายวิชา รวมทั้ง Curriculum Mapping ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจธ. ในระดับหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
ได้เห็ น ชอบให้ ใช้เกณฑ์ของ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ภาคประเทศ
ไทย หรือหากหลักสูตรใดประสงค์จะให้มีการประกันคุณภาพตามแนวทางอื่นๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
เช่ น Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Accreditation Board for
Engineering and Technology (ABET) ก็ได้เช่น กัน ซึ่งเกณฑ์ การประกันคุณ ภาพดังกล่ าวทั้ งหมดจะเป็ น
แนวทางเดียวกันกับการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
ภายหลังจากที่ส ภาวิช าการได้มี มติอนุ มัติในหลั กการดังกล่ าวแล้ ว หลั กสู ตรจึงได้ดาเนินตามแนวทางการ
ออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และกาหนดวิธีการเรียนการสอน
รวมทั้งการวัดผลให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่กาหนด
3. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย 1. จัดการเรียนการสอนโดย 1. ประเมินการสอนจาก
และทันสมัยโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดอย่าง
ใช้ อาจารย์ผู้สอนที่มี
ความเห็นของผู้เรียน
มีระบบส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณวุฒิตามเกณฑ์
เกี่ยวกับการสอนของ
ศักยภาพการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้
มาตรฐาน
อาจารย์ ผลที่ได้ก็จะ
ที่ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. จัดให้มีวิชาเลือกให้เลือก
นามาพัฒนาปรับปรุง
เรียนจานวนหนึ่งตาม
ต่อไป
ความสนใจ และ/หรือ
2. การประเมินผลจาก
เพื่อนาไปใช้ประกอบการ
บัณฑิตผู้สาเร็จ
ทาวิทยานิพนธ์
การศึกษาจากผู้ใช้
3. จัดให้มี 2 แผนการเรียน
บัณฑิต
ให้เลือกเรียนตามความ 3. การประเมินหลักสูตร
ต้องการของผู้เรียน
โดยคณะกรรมการ
4. มีการแจ้งชื่อหนังสือและ
ภายในและภายนอก
เอกสารสาหรับ
การศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม
5. จัดให้มีการเยี่ยมชม
อุปกรณ์ระบบที่ติดตั้งใช้
งานจริง ตามที่
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
สถานการณ์จะอานวย
6. จัดให้มีวิชาที่ผู้เรียนได้
ศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้วย
ตนเอง

การประเมินผล

4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตาราสื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
(ก) ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
งานสานักงาน ด้านการเรียนการสอน
1
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
5
- เครื่อง
2
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)
2 เครื่อง
3
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
7
1 เครื่อง
4
เครื่องโทรศัพท์
5
- เครื่อง
5
เครื่อง LCD
2 เครื่อง
6
UPS POWERMATER
14
- เครื่อง
7
HUB
2
- เครื่อง
8
ลาโพง
2 ตัว
9
HANDHELD WIRELESS MIC
1 ตัว
10
จอรับภาพ
2 จอ
11
โต๊ะประชุม
2
- ชุด
12
เก้าอี้ประชุม
23
- ตัว
13
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
11
- ชุด
14
โต๊ะเรียน
34 ตัว
15
เก้าอี้เรียน
64 ตัว
16
ตู้ใส่เอกสาร
19
- ชุด
17
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานปิด
11
1 ชุด
18
ตู้เหล็กพร้อมกระจกบานเลื่อน
3
3 ตู้
19
ตู้เหล็กเก็บเอกสารสี่ลิ้นชัก
5
- ตู้
20
ตู้วางหนังสือแบบเอียง-ชั้นวางหนังสือ
1
3 ตู้
21
เครื่องขยายเสียง 100 วัตต์
1 เครื่อง
22
ตู้เย็น
1
- ตู้
23
ไมโครเวฟ
1
- เครื่อง
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(ข) ทรัพยากรการเรียนการสอนเครื่องมือวัดของห้องปฏิบัติการ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่ออุปกรณ์
เตาเผาอุณหภูมิสูง
ตู้เย็นเก็บตัวอย่าง
เครื่องระเหยแบบสูญญากาศ
ตู้บ่มเลี้ยงเชื้อ
ตู้อบตัวอย่าง
เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบละเอียด
ตู้เหล็กแบบสองบานปิดเก็บสารเคมี
เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ
เครื่องกลั่นไนโตรเจน
เครื่องย่อยตัวอย่าง
เครื่องวัด pH
เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
เครื่องเหวี่ยงแรงโน้มถ่วง
เครื่อง Gas Chromatography
เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer
เครื่อง Ion Chromatography
เครื่องผลิตน้าลดประจุ
เครื่องวัดค่าความนาไฟฟ้า

จานวน
2
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตู้
เครื่อง
ชุด
ชุด
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
เครื่อง
เครื่อง

4.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณาจารย์แต่ละคนประสานงานกับสานักหอสมุ ดของมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อหนังสือและตาราที่
เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการ
จัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆที่
จาเป็ น นอกจากนี้ อาจารย์ พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิช าและบางหั วข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือสาหรับให้สานักหอสมุดจัดซื้อหนังสือด้วย
ในส่วนของอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ทางการตรวจวัดต่างๆ สายวิชา
ได้มีการปรึกษาหารือกับคณาจารย์ในสายวิชาฯ และผู้บริหารเป็นประจาทุกปี ปีละครั้ง
4.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรสายวิชาฯ มีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจาห้องปฏิบัติการ
และธุรการสายวิชาฯ ซึ่งจะประสานงานในการจัดซื้อจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สาหรับ
อาจารย์และนักศึกษา และประเมินความพอเพียงและความต้องการอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
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เป้าหมาย
เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษา
ทาวิจัยและมีทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนที่
เพียงพอต่อความต้องการ

การดาเนินการ
1. จัดให้มีห้องเรียนและห้อง
ประชุมที่เพียงพอต่อชั่วโมงการ
เรียนและการสอน
2. ประสานงานกับอาจารย์และ
นักศึกษาเพื่อให้มีการใช้พื้นที่ที่
เหมาะสมต่อการทาวิจัยของ
นักศึกษาและเรียนการสอน

การประเมินผล
1. สารวจข้อมูลครุภัณฑ์การเรียนการสอนและ
วิจัยอย่างน้อยปีละครั้ง
2. สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
3. ประเมินจากการใช้งานห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และจานวนนักศึกษาที่มาใช้งาน

5. อาจารย์
5.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการวางแผนอัตรากาลังเพื่อให้สอดคล้องกับบุคลากรที่เกษียณอายุ
(2) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(3) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
(4) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน วิจัย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
(5) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ของสายวิชา และคณะฯ
5.2 การมีส่วนรวมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
(1) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
(2) คณาจารย์ผู้มีส่วนร่วมในการสอน ร่วมกันประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และศึกษาข้อมูลความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย
5.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง คณะฯ
มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ทั้งในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง
6. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) บุคลากรสายสนับสนุนในงานวิจัย วิชาการควรมีความรู้อย่างน้อยปริญญาตรี และผ่านการสอบ
ข้อเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์
(2) บุคลากรสายสนับสนุนอื่นๆ จะต้องมีความรับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่
6.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
(1) บุคลากรจะต้องเข้าใจโครงสร้างของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้
สื่อการสอนได้อย่างสะดวก จึงต้องได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่นการใช้คอมพิวเตอร์และงาน
โสตทัศนูปกรณ์
(2) บุคลากรจะต้องเข้าใจในงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย สามารถจัดหาทรัพยากร และการใช้
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและสารเคมี จึงจาเป็นต้องได้รับ
การฝึกอบรมเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย การใช้เครื่องมือเฉพาะทาง และภาษาอังกฤษ
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7. นักศึกษา
7.1 การใหคาปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
(1) สายวิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี เพื่อให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์เพื่อปรึกษาทาง
วิชาการได้
(2) คณะมีหน่วยงานบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม ที่ให้คาปรึกษาในด้านขั้นตอนการทา
โครงการศึกษาวิจัย/วิทยานิพนธ์ ใบคาร้องต่างๆ
7.2 การอุทธรณของนักศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2546 หมวด 4 การอุทธรณ์
ข้อ 36 นั กศึกษาผู้ใดถูกสั่ งลงโทษตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้ นมีสิท ธิอุทธรณ์ ได้เฉพาะโทษผิ ดวินัยอย่าง
ร้ายแรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 37 การอุทธรณ์ ให้อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคาสั่งลงโทษ
ข้อ 38 การอุทธรณ์ ให้ทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ อุทธรณ์ และให้อุทธรณ์ได้สาหรับตนเองเท่านั้น
จะอุทธรณ์แทนคนอื่นหรือมอบหมายให้คนอื่นอุทธรณ์แทนไม่ได้
ข้อ 39 ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และให้ส่งหนังสือ
อุทธรณ์ต่อไปยังคณะกรรมการวินัยนักศึกษาภายใน 3 วันทาการนับจากวันได้รับหนังสืออุทธรณ์
ข้อ 40 ให้คณะกรรมการวินัยนักศึกษาเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
จานวน 5 คน ประกอบด้วย รองอธิการบดี 1 คนเป็นประธาน คณบดี 1 คน และหัวหน้าภาควิชา 3
คน เป็นกรรมการ
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา พิจารณาอุ ทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ได้รับหนังสืออุทธรณ์ และเสนอความเห็นต่ออธิการบดี ให้อธิการบดีสั่งการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานจากคณะกรรมการอุทธรณ์วินัยนักศึกษา
ข้อ 42 เมื่ออธิการบดีพิจารณาแล้ว เห็นว่าการสั่งการลงโทษสมควรแก่ความผิดแล้ว ให้ สั่งยกอุทธรณ์
หรือถ้าเห็นว่าการสั่งลงโทษนั้นไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม ให้สั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษตาม
ควรแก่กรณี การตัดสินของอธิการบดีถือว่าสิ้นสุด
ข้อ 43 เมื่ออธิการบดีพิจารณาสั่งการตามข้อ 41 แล้ว ให้แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเร็ว
8. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
คณะฯ มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิตก่อนที่จะมีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร พบว่าหลักสูตรมีความน่าสนใจ ร้อยละ 75 และตรงกับความต้องการของหน่วยงาน
ร้อยละ 72 แล้วนาผลที่ได้จากการสารวจมาใช้ในการจัดทาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและตรงกับความ
ต้องการของตลาด
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9. ตัวบงชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลังสิน้
สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลังสิน้
ปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรปีที่แล้ว
8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการ
9. เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยมากกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน และ/หรือการปรึกษาหารือกับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน
(2) ช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยการทดสอบย่อย การมอบหมาย
งานให้ นักศึกษาทาด้วยตนเองหรือกลุ่ม หรือการให้ นักศึกษานาเสนอในห้องเรียน และสังเกต
พฤติกรรมและทักษะการคิดวิเคราะห์
(3) การประเมินโดยนั กศึกษาประเมินอาจารย์ ผู้ ส อน เพื่อให้ สามารถรวบรวมปัญหา และนาไป
ปรับปรุงโดยประธานหลักสูตรและทีมผู้สอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอนและการ
ใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่และ/หรือผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรจะต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
(2) วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร เสนอการ
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนต่อผู้บริหารคณะฯ
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
ภาคผนวก ค.
ภาคผนวก ง.

คาอธิบายรายวิชา
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

52
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่
สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความ
มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนดเนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for
undertaking LNG 600 and to raise the students’ confidence in using English. There
will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on
those areas where the students are weakest and need most improvement. The
classroom teaching and learning will be supported by self-directed learning to
allow the students to improve their language and skills autonomously.
LNG 600

วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 (2-2-9)
(In-sessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
or Pass grade from placement procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
ในระดั บ ของตนได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยเน้ น ทั ก ษะการฝึ ก ปฏิ บั ติ แม้ ไม่ เน้ น หนั ก ที่ เนื้ อ หา
ไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะด้านการ
อ่านและการเขีย นซึ่ งนั ก ศึก ษาต้ องใช้ในการท าโครงงาน ในรายวิช านั กศึ กษาจะได้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ
ขั้น ตอนการท าโครงงานตั้งแต่ การหาข้อ มูล อ้างอิง จนถึ งการเขี ยนรอบสุ ด ท้ าย นอกจากนี้
นั ก ศึ กษาจะได้ เรี ย นรู้ก ลยุ ท ธ์ก ารเรีย นเพื่ อ ฝึ ก ทั ก ษะการเรีย นรู้ภ าษาอั งกฤษด้ ว ยตนเอง เพื่ อ
นาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in
Graduate Degree Programmes in Engineering, Science and Technology. It will be
based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its
focus will be on the real language demands, particularly in reading and writing,
faced by students in the course of their studies. It is project-focussed and
simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references
to writing a final draft. The course will equip students with language learning
strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will emphasise language
use not usage, real communication not classroom practice.
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EEM 611

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนและประสิทธิภาพพลังงาน
3(3-0-9)
Renewable, Alternative and Efficient Energy Technologies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทนาและสถานการณ์พลังงาน เทคโนโลยีการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานจากลม พลังงานจากน้าขนาดเล็ก และพลังงานชีวภาพ ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพ ชีวมวล
ก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานจากไฮโดรเจน
ถ่านหินสะอาด เซลส์เชื้อเพลิง เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน เทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน
ทางด้านความร้อนและทางด้านไฟฟ้า เช่น ระบบปรับอากาศแบบดูดกลืนความร้อน ระบบปรับ
อากาศแบบแผ่รังสี เทคโนโลยีปั้มความร้อน การผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม และ อื่น ๆ
Introduction and Energy Situation, Renewable Energy Technologies, i.e., Solar,
Wind, Mini Hydro and Bio-Energy such as Biofuel, Biomass, Biogas, Alternative
Energy Technologies, i.e., Nuclear, Hydrogen, Clean Coal, Energy storage, Energy
Efficiency Technology for Thermal and Electrical Applications such as Absorption
Air-Conditioning System, Radiant Cooling System, Heat Pump Technology, CoGeneration etc.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล มีความรับผิดขอบและมีวินัย

EEM 612

หลักการเทคโนโลยีการจัดการ
3(3–0–9)
Management Technology Principles
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทัศนมิติทางประวัติศาสตร์ของการจัดการ วัฒ นธรรมและสภาวแวดล้อมองค์การ กระบวนการ
จัดการ เช่น พี-โอ-แอล-ซี, พี-ดี-ซี-เอ กระบวนการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ โครงสร้าง
องค์การ และ การจัดการทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติของสภาวะการนา การจูงใจ การทางานเป็น
ทีม ความขัดแย้ง การสื่ อสารและเจรจาต่อรอง กระบวนการควบคุม เครื่องมือการจัดการ
ได้แก่ บาลานซ์สกอร์การ์ด ซิกส์ซิกมา ไคเซ็น คิวซีซี เป็นต้น
Historical perspectives on management, organizational culture and environment.
Management processes (i.e. POLC, PDCA) planning process and strategic
management, organization structure and human resource management, nature
of leadership, motivation, groups and teamwork, conflict, communication and
negotiation, controlling process. Management tools (such as BSC, Six Sigma ,
Kaizen, QCC etc.)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
มีความรู้และความเข้าใจในหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญของศาสตร์ที่ศึกษาอย่างลึกซึ้ง
EEM 613

ความยั่งยืนของพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ
3(3–0–9)
Sustainability of Energy, Environment and Materials
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มโนทัศน์ และดัช นี ของความยั่งยืน สถานการณ์ พลั งงานและสิ่ งแวดล้ อมของโลกและประเทศ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของโลก กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายด้านพลังงาน
สิ่ งแวดล้ อมและวัส ดุ มาตรฐานสากลส าหรับ ระบบการจัด การสิ่ งแวดล้ อมและพลั งงาน เช่ น
ไอเอสโอ 14001, ไอเอสโอ 50001 การประเมินวัฏจักรชีวิต รอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์และ
องค์กร วัสดุที่เป็น มิตรกับสิ่ งแวดล้อม การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การประเมิน
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
Concepts and indexes of sustainability. World and local energy and environmental
situation. Global energy and environmental issues. Laws and regulations related to
energy, environment and materials. International standards for environmental and
energy management systems, such as ISO 14001, ISO 50001. Life cycle
assessment. Carbon footprint of products and organizations. Green materials.
Strategic Environmental Assessment. Environmental risk assessment.
Environmental Health Impact Assessment.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความสามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล มีความรับผิดขอบและมีวินัย

EEV 601

สัมมนา
1(0-2-3)
Seminar
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งให้ ก ารสั ม มนาในเรื่ อ งสิ่ งแวดล้ อ ม เทคโนโลยี หรื อ การพั ฒ นาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาและคณาจารย์ และต้องส่งรายงานการสัมมนานั้น
Students are required to present seminars on advanced development of
environmental technologies to their classmates and members of teaching staff.
Reports of the seminar have to be submitted for grading.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถกาหนดโจทย์วิจัยและนาเสนองานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นจริง โดยใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเทคโนโลยี แหล่งกาเนิด ผลกระทบ กฎหมายและ
นโยบายต่างๆ ในการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงและป้องกันการเกิดมลพิษ
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EEV 602

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ
3(3-0-9)
Pollution Control Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดและการเคลื่อนย้ายของมลพิษ หลั กการเบื้องต้นของการ
ควบคุม และบาบัด มลพิษทั้งทางด้านชีวภาพ กายภาพและเคมี ในสิ่งแวดล้อมทางอากาศ น้าและ
ดิน ของเสียอันตรายและเทคโนโลยีการควบคุมและบาบัด กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อม เกณฑ์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมมลพิษ
Introduction to sources and pathways of pollutants. Principle of pollution control
and treatment (biological, physical and chemical) in air, water and soil. Hazardous
waste and pollution control and treatment. Environmental laws and regulations.
Criteria for selection of appropriate technology.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายและมาตรฐานมลพิษ ทางน้า ทางอากาศ และ
ขยะ เข้าใจถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการป้องกัน และ บาบัดมลพิษดังกล่าวข้างต้น

EEV 603

แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Modeling
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการและข้อมูลพื้นฐานของแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ชนิดของแบบจาลอง แบบจาลองจาก
ผลการทดลอง แบบจาลองประยุกต์ : วัฏจักรสารอาหารในพื้นที่ชุ่มน้า การแปลงรูปของสารฆ่า
ศัตรูพืชและสัตว์ แบบจาลองของโลหะหนักและเส้นทางน้าใต้ดิน แบบจาลองการลดของเสีย การ
เคลื่อนย้ายของกรดก๊าซ ละอองลอย และอนุภาคในบรรยากาศ การแพร่กระจายของมลพิษทาง
อากาศในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค ลักษณะสมบัติของแหล่งปล่อยจากยานยนต์และแบบจาลอง
Fundamentals of mathematical modeling in environment. Types of models.
Empirical model. Application of models: nutrient cycle in wetlands, pesticide
transformation, ground water and heavy metal pathway model. Waste reduction
model, atmospheric transport of acid gases, aerosol and particles. Local and
regional distribution of air pollution. Mobile source emission characterization and
modeling.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถใช้แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อมในการคาดการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อมได้
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EEV 604

วิทยานิพนธ์
12(0-24-36)
Thesis
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชามาแล้วระดับหนึ่งตามดุลพินิจของผู้สอน
นักศึกษาต้องทาการศึกษาออกแบบ และพัฒ นาโครงการวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัยในหั วข้อที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภายใต้การให้คาปรึกษาหรือแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษา
Students are required to undertake design and development of dissertation or
research project under supervision of senior members of teaching staff. The
project will be relevant to conditions of environmental technology.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถน าความรู้จากทฤษฎีที่เรียนมา มาพัฒ นาต่อยอดงานวิจัยได้ รวมถึง สามารถ
ออกแบบ หรือพัฒนางานวิจัยที่มีแนวความคิดใหม่ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

EEV 605

การศึกษาวิจัย
6(0-12-18)
Research Study
วิชาบังคับก่อน: นักศึกษาที่ผ่านการเรียนรายวิชามาแล้วระดับหนึ่งตามดุลพินิจของผู้สอน
นักศึกษาต้องทาการศึกษา ออกแบบ หรือพัฒนาโครงการการศึกษาวิจัย ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภายใต้การให้คาปรึกษาหรือแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Students are required to undertake design or development of research project
under supervision of senior members of teaching staff. The project will be
relevant to conditions of environmental technology.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นั กศึ กษาสามารถน าความรู้ จากทฤษฎี ที่เรียนมา มาใช้เป็ นฐานในการออกแบบ หรือ พั ฒ นา
งานวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

EEV 607

การศึกษาพิเศษ
3(3-0-9)
Special Study
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
นักศึกษาต้องทาการศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูลในหั วข้อที่เ กี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ภายใต้การให้คาปรึกษาหรือแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Students are required to study the research paper and analyze the environmental
data under supervision of senior members of teaching staff. The project will be
relevant to conditions of environmental technology.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม สามารถรวบรวม วิเคราะห์ผล และนาเสนอแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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EEV 610

สิ่งแวดล้อมทางบรรยากาศ
3(3-0-9)
Atmospheric Environment
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ธรรมชาติทางเคมีในสิ่งแวดล้อมและสภาวะทางอุตุนิยมวิทยา อากาศและพลังงาน เคมีของชั้น
โอโซน การทาลายโอโซนและปริมาณโอโซนของโลกที่ลดลงในชั้นสตราโตสเฟี ยร์ ปฏิกิริยาเคมีแสง
ในบรรยากาศและพลศาสตร์ความร้อน หมอกพิษจากปฏิกิริยาเคมีแสงและการเกิด โพลีอะโรเมติก
ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) และโพลีเอซิลไนเตรต (พีเอเอ็น) ชนิดของก๊าซเรือนกระจก แหล่งปล่อย
และสภาวะโลกร้อน กลไกการเกิดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจก เคมีและมลพิษทางอากาศใน
ระดับผิวดิน การแพร่กระจายของอนุภาค ก๊าซและละอองลอยในบรรยากาศ การถ่ายเทมลพิษใน
ระยะไกล สาเหตุของการตกสะสมของกรดและผลกระทบ การหาอัตราความเร็วของการตกสะสม
ฟลักซ์ของการตกสะสมเปียกและการตกสะสมแห้งของสารกรด
The nature of environmental chemistry and the meteorological conditions. Air and
energy. The chemistry of the ozone layer. The ozone depletion and global
decreases in stratospheric ozone. Atmospheric photochemical reactions and
thermodynamics. Photochemical smog and formation of polyaromatichydrocarbon
(PAH) and poiyacrylnitrates (PAN). Types of greenhouse gases, emission sources
and global warming. Mechanism of the greenhouse effects. Ground-level air
chemistry and air pollution. Particulates, gases and aerosols dispersion in the
atmospheres. Long range transport of air pollutants. Acid deposition causes and
effects. Determination of dry deposition velocity. Fluxes of wet and dry
depositions of acid chemicals. Model prediction of acid deposition.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาทราบถึงสาเหตุของปัญหามลพิ ษอากาศและสามารถใช้แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อมทาง
บรรยากาศในการคาดการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ

EEV 611

มลภาวะทางอากาศและการควบคุม
3(3-0-9)
Air Pollution and Control
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ชนิ ด และแหล่ ง ก าเนิ ด ของมลพิ ษ ทางอากาศและผลกระทบทางสิ่ ง แวดล้ อ ม สภาวะทาง
อุตุนิยมวิทยาและภูมิประเทศต่อการเคลื่อนย้ายของมลพิษทางอากาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
มลภาวะทางอากาศ การควบคุมและบาบัดฝุ่ นละอองด้ว ยเทคนิคเชิงกล ไฟฟ้า และการกรอง
เทคโนโลยีการควบคุมและบาบัดก๊าซพิษ และละอองสาร ด้วยระบบ ดูดซึม และดูดซับ ปฏิกิริยา
เคมีใช้แสงของมลพิษในบรรยากาศและกลไกที่ก่อให้เกิดมลสารหมอกพิษในเขตชุมชนเมือง โมเดล
ทานายความเข้มข้นและการแพร่กระจายของมลพิษทางอากาศในระดับชุมชน
Types and sources of air pollutants and the environmental impacts.
Meteorological and topographical conditions on air pollution transport. Air
pollution laws and regulation control and treatment of particulates by
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mechanical, electrical and filtering techniques. Control and treatment
technologies on gaseous and aerosol pollutants by absorption and adsorption
systems. Photochemical reactions of atmospheric pollutants and their
mechanisms of smog formation in the urban area. Models to predict the
pollutant concentrations and dispersion in the local scale.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาและสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการ
เกิดมลพิษในอากาศได้
EEV 613 แบบจาลองสิ่งแวดล้อมทางบรรยากาศ
3(3-0-9)
Modeling in Atmospheric Environment
วิชาบังคับก่อน: EEV 610 สิ่งแวดล้อมทางบรรยากาศ หรือ EEV 611 มลภาวะทางอากาศ
และการควบคุม หรือขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน
แบบจาลองพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ชนิดของแบบจาลองต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้แบบจาลองเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเคลื่อนย้ายของก๊าซมลพิษและ
ฝุ่นละอองในอากาศในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค การใช้แบบจาลองความต้านทาน เพื่อทานาย
ปริ ม าณการตกสะสมของสารกรด การใช้ แบบจาลองเรน-เอเชีย เพื่ อ น าเสนอกลยุท ธ์การใช้
พลังงานให้มีปฏิสัมพันธ์กับการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และการตกสะสมของสารกรดในเชิ ง
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและต้นทุนต่า การใช้แบบจาลองก๊าซเรือนกระจก เพื่อประเมินผล
กระทบในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
Fundamentals of mathematical modeling in the atmospheric environment. Types
of models. Model applications for environmental impact assessment, atmospheric
transport of gaseous pollutants and particulates in local and regional scales.
Application of the resistance model for acid deposition prediction. Application of
RAINS-Asia model to construct energy demand strategies in relation to sulfur
dioxide emission and deposition, based on energy and environmental
conservation and the least cost. Greenhouse gas model to evaluate the local and
global impacts.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาทราบถึงสาเหตุของปัญหามลพิษอากาศและสามารถใช้แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อมทาง
บรรยากาศในการคาดการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ
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EEV 620

เทคโนโลยีการบาบัดน้าเสีย
3(3-0-9)
Wastewater Treatment Technology
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
นิยามและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับน้าเสียและกระบวนการในการบาบัดน้าเสีย การเลือกใช้ และ
การศึกษาความเหมาะสมของระบบบาบัดน้าเสียแต่ละชนิดในด้านต่างๆ สมบัติและหน้าที่ของ
จุลินทรีย์ในการบาบัดน้าเสียทางชีววิทยา การศึกษาพื้นฐานการบาบัดน้าเสียโดยวิธีทางธรรมชาติ
เช่น บ่ อปรับ สมดุลและการบาบัดตัวเองของน้าเสีย การสารวจ การออกแบบและการควบคุม
ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ทางเคมี กายภาพ ชี ว วิ ท ยา เป็ น ต้ น รวมถึ งกรณี ศึ ก ษาการเลื อ กใช้ แ ละ
ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
Definitions and general consideration of wastewater and wastewater treatment
processes. Selection and study on the appropriated wastewater treatment system.
Properties and functions of microorganism in biological wastewater treatment
systems. Fundamentals study on natural wastewater treatment process such as
stabilization pond, self-purification. Survey, design and controlling of chemical,
physical and biological treatment processes. Case study on the selection and
design of wastewater treatment system for various types of industry.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึง ศาสตร์และเทคโนโลยีในการบาบัดน้าเสียประเภทต่างๆ สามารถ
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย ตลอดจนการเลือกใช้ การออกแบบเบื้องต้น และการควบคุมระบบ
บาบัดอย่างมีประสิทธิภาพ

EEV 621

คุณภาพน้าและการบาบัด
3(3-0-9)
Water Quality and Treatment
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
ทรั พ ยากรแหล่ งน้ าและการใช้ ป ระโยชน์ จ ากแหล่ งน้ า เกณฑ์ ข องคุ ณ ภาพน้ า วัฏ จัก รของน้ า
ลั ก ษณะสมบั ติ ท างกายภาพ ทางเคมี และชี ว ภาพของแหล่ งน้ าธรรมชาติ การปนเปื้ อ นและ
ผลกระทบต่อแหล่งน้า กระบวนการทาน้าให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการทางกายภาพ ทางเคมี และ
กระบวนการทางกายภาพ-เคมี การจัดการคุณภาพน้า การนาน้ามาใช้ซ้า เกณฑ์ มาตรฐานและ
ดัชนีคุณภาพน้า คุณภาพน้าจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
Water resources and water uses; water quality criteria. Hydrological cycle,
physical, chemical and biological properties of natural waters. Water pollution and
effects on water resources. Water purification and treatment by physical, chemical
and physico-chemical processes. Water quality management. Water reuse. Water
quality index, criteria and standard. Water quality due to climate change.
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถบู ร ณาการความรู้ ท างเทคโนโลยี เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาคุ ณ ภาพน้ า
สามารถเลือกเทคนิค การใช้เครื่องมือสาหรับการจัดการคุณภาพน้าได้อย่างเหมาะสม สามารถ
วิเคราะห์ ห าสาเหตุ คุ ณ ภาพน้ า คาดการณ์ ค วามรุน แรงของผลกระทบและหาแนวทางแก้ ไข
สามารถเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่เลือกใช้ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้า
EEV 623

การบาบัดน้าเสียขั้นสูง
3(3-0-9)
Advanced Wastewater Treatment
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
นิย ามและข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการบาบัดน้าเสียขั้นสูง สิ่งปนเปื้อนในน้าเสี ยหลังผ่านการ
บาบัดแล้วที่มีผลต่อคุณภาพน้าทิ้ง (แร่ธาตุ สี ความขุ่น ของแข็งละลาย ของแข็งแขวนลอย
สารประกอบไนโตรเจน สารประกอบฟอสฟอรั ส ) การออกแบบและเลื อ กใช้ ระบบบ าบั ด ที่
เหมาะสม ทางกายภาพ (การกรอง การดูดซับ รีเวอรส์ออสโมสิสทางเคมี) การแยกด้วยไฟฟ้า
การแยกด้ ว ยประจุ การใช้ ส ารเคมี และทางชี ว วิ ท ยา โดยเฉพาะการก าจั ด ฟอสฟอรั ส และ
ไนโตรเจนในน้าเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยาในด้านต่างๆ การสืบค้น วิเคราะห์ และ การ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบาบัดน้าเสียทางชีววิทยา
Definitions and general consideration of advance wastewater treatment. Chemical
constituents and their effects in wastewater (minerals, color, turbidity, TDS, SS,
nitrogen compounds and phosphorus compounds). Design and selection of
appropriated treatment system: physical system (filtration, adsorption, reverse
osmosis), chemical system (ion exchange, electrodialysis and chemical
precipitation), biological especially biological removal of phosphorus and nitrogen
compounds. Problem analysis and solving in biological wastewater treatment
system.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน ศาสตร์และความจาเป็นในการบาบัดมลพิษขั้นสูง ประเภทของ
มลพิ ษ ที่ ต้ องใช้ เทคโนโลยี ขั้ น สู งในการบ าบั ด เช่ น การบ าบั ด ตะกอน การกาจัด สารอาหาร
ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส การลดปริมาณของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลายน้า สี ในน้าเสีย
เป็นต้น การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการควบคุมระบบบาบัดน้าเสีย รวมถึงการพัฒนาระบบบาบัดน้า
เสียเดิมให้มีประสิทธิภาพและความสามารถในการบาบัดมลพิษที่กล่าวข้างต้น
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EEV 627

นิเวศวิทยาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-9)
Ecosystem and Sustainable Development
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หลักการ แนวคิด และการใช้ประโยชน์ ของระบบนิเวศ โครงสร้างของระบบนิเวศ อากาศ น้าและ
ดิน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การปรับตัวและการวิวัฒนาการ แบบจาลอง ทฤษฎี กฎต่างๆ และ
กระบวนการย้อนกลับที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การ
ไหลของพลังงานและการหมุนเวียนสารอาหาร สังคมชีวิตและประชากร ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อ
ระบบนิเวศในระดับจุลภาคและมหภาค การใช้สมดุลทางชีววิทยาและการควบคุมโดยชีววิธีเพื่อ
การจัดการศัตรูพืช/สัตว์ การจัดการแบบผสมผสาน หลักการทางเทคโนโลยีนิเวศเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เช่น พื้นที่ชุ่มน้า การประยุกต์การใช้พื้นที่ชุ่มน้า และการบาบัดโดยใช้พืช ทฤษฎีนิเวศ
แนวใหม่สาหรับการผลิตที่สะอาด นิเวศอุตสาหกรรม และสังคม
Principles, concepts and manipulation of ecosystem. Structure of ecosystem: air
water and soil. Succession, adaptation and evolution. Modelling, theories and
Laws related to ecosystem. Relation of environment and energy, energy flow and
nutrient cycle. Community and population. Factors affecting ecosystems in micro
and macro scales. Use of biological balance and biological control for pest
management. Integrated pest management. Principles of ecotechnology for
sustainable development: wetland and its application and phytoremediation.
Modern ecology theory for cleaner production, industrial ecology and society.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องทางกระบวนการผลิต เทคโนโลยี ในการป้องกัน
ผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศ สามารถวิเคราะห์สาเหตุและคาดการณ์ความรุนแรงที่มีต่อระบบ
นิเวศ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เป็นประเด็นสาธารณะ

EEV 631

การบาบัดและควบคุมของเสียอันตราย
3(3-0-9)
Hazardous Waste Treatment and Control
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้นฐานทางเคมีของวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จัดการของเสียอันตรายตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่ง การบาบัดและการกาจัดขั้นสุดท้ายโดยการฝัง
กลบ การเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนในตัวกลางต่างๆได้แก่ อากาศ น้า หรือดิน และผลกระทบ
ของสารปนเปื้อนต่อสุขภาพ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการบาบัดของเสียอันตราย
ตัวอย่างเช่น กระบวนการทางกายภาพและเคมี กระบวนการทางความร้อน การปรับเสถียรและ
การทาเป็นก้อนแข็ง การฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เป็นต้น
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Chemical fundamentals of hazardous materials and hazardous wastes. Laws and
regulations related to hazardous wastes management including storage
transportation treatment and final land disposal. Transport of contaminants in
different media such as air, water or soil and their impacts on human health.
Selection of appropriate technologies for hazardous wastes treatment for
example physico-chemical processes, thermal processes, stabilization and
solidification, and bioremediation of contaminated land.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถแยกแยะกากอุตสาหกรรมอันตรายออกจากกากอุตสาหกรรมทั่วไปได้ สามารถ
บูรณาการความรู้ในการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยีในการบาบัดของเสีย
อัน ตราย รวมทั้งสามารถประเมินความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ของแต่ล ะ
เทคโนโลยีการบาบัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ
EEV 632

การบาบัดและการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย
3(3-0-9)
Treatment and Utilization of Solid Waste
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งที่มาและประเภทของมูลฝอย สมบัติของมูลฝอย รูปแบบต่างๆของ
การจัดการมูลฝอยรวมถึงการจัดเก็บและลาเลียงมูลฝอยไปยังแหล่งฝังกลบ การหมุนเวียนมูลฝอย
กลั บ มาใช้ใหม่ การกาจั ดมูล ฝอยเป็ นพลั งงานโดยการเผาทาลาย และการแปรรูป มูล ฝอยโดย
กระบวนการทาง เคมีและชีวภาพ
Basic knowledge about sources and types of solid waste, waste characteristics. All
aspects of solid waste management include collection and transportation of solid
waste to landfill, recycling and conversion of solid waste. Thermal destruction and
transformation of solid waste to energy using, chemical and biological processes.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยชุมชน รวมถึงสามารถเลือกเทคโนโลยีใน
การบ าบัดมูลฝอยได้อย่างเหมาะสม สามารถเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยีและ
ประเมินความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิคและเศรษฐศาสตร์
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EEV 633

เคมีสงิ่ แวดล้อมและพิษวิทยาในระบบนิเวศ
3(3-0-9)
Environmental Chemistry and Ecotoxicology
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิ ด ทางด้ า นเคมี ทั่ ว ไป : ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เดชั น -รี ดั ก ชั น สารอิ น ทรี ย์ เคมี ในสิ่ ง แวดล้ อ ม
จลนพลศาสตร์ทางเคมี เคมีในชั้นสตาร์โตสเฟียร์ : ผิวชั้นโอโซน เคมีในชั้นโทรโปสเฟียร์ เคมีและ
มลภาวะอากาศในระดั บ พื้ น ดิ น เคมี ข องน้ าธรรมชาติ เคมี ข องกรด-เบส ระบบคาร์ บ อเนต
สารประกอบเชิงซ้อน ไดอะแกรมการละลาย กลไกและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเฟส : ดินและน้า น้า
และอากาศ มลภาวะของน้ าและการบ าบั ด เคมี ข องดิ น โลหะหนั ก ในดิ น และดิ น ตะกอน
กระบวนการปนเปื้ อนของดินและการแก้ไขดินที่ปนเปื้อน หลั กของพิษวิทยาและพิษวิทยาใน
ระบบนิเวศ สารพิษต่างๆ และสภาพในสิ่งแวดล้อม ปฏิกิริยาของมลสารและความเป็นพิษที่มีต่อ
สิ่งมีชีวิต การตอบสนอง และกระบวนการลดความเป็นพิษ แนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อ
ระบบนิเวศและการจัดการ
Basic concepts of general chemistry, organic chemistry and chemical kinetics.
Stratospheric chemistry: the ozone layer. Chemistry of the troposphere. The
greenhouse effect and global warming. Ground-level air chemistry and air
pollution. The chemistry of natural waters: acid-base chemistry, carbonate system,
complexation, solubility diagram. Mechanisms and phase interaction: soil and
water, water and air. Water pollution and treatment. Soil chemistry, binding of
heavy metals to soils and sediments. Process of soil contamination and its
solution. Concepts of toxicology and ecotoxicology. Toxic substances and fate in
the environment. Reactions and responses of natural living organisms to toxicants,
toxicity, and detoxification processes. Concepts of ecological risk assessment and
management.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม และสามารถระบุสาเหตุและเสนอ
วิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

EEV 634

การแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน
3(3-0-9)
Waste Conversion to Energy
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเผาไหม้พื้นฐาน การคานวณอัตราส่วนของเชื้อเพลิงต่ออากาศและการเลือกอุปกรณ์การเผา
ไหม้ การเผาขยะชุมชน ของเสียอันตรายและสลัดจ์ตามลักษณะสมบัติของของเสีย การคานวณค่า
ความร้อนใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ความร้อนของไอเสียเพื่อผลิตไอน้า แลกเปลี่ยนความร้อน
ในอุปกรณ์ป้อนอากาศ และอุปกรณ์เตรียมน้าร้อน เทคโนโลยีการแปรรูปของเสียประเภทลิกโน
เซลลูโลส ซึ่งรวมถึง ของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร มูลสัตว์ และของเสี ยจากการแปรรูปไม้เป็น
ความร้อน ก๊าซและเชื้อเพลิงเหลว การปล่อยมลพิษจากกระบวนการเผาไหม้และการควบคุม
มลพิษ
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Fundamentals of combustion, Determination of air to fuel ratio and consideration
of combustion facilities, Combustions of solid waste, hazardous waste and sludge
based on the waste characteristics. Calculation of available heat, Flue gas
utilization for steam generation, air preheater and economizer. Technology for
conversion of lignocellulosic wastes including agricultural residues, animal wastes
and wood wastes to heat, power, combustible gas and liquid fuels. Emission of
pollutants through the combustion processes and control of emissions.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแปรรูปของเสีย นักศึกษาเข้าใจหลักการ
การแปรรูปของเสียเป็นพลังงานและสามารถชี้ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับพลังงานได้
สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการแปรรูปของเสียที่เกิดจากแหล่งกาเนิดต่างๆให้เป็น
พลังงาน โดยมีความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
EEV 635

การลดของเสียและเทคโนโลยีสะอาด
3(3-0-9)
Waste Minimization and Clean Technology
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เน้นการป้องกันมลพิษจากการลดการเกิดของเสียที่แหล่งกาเนิด เทคนิคการ
ลดการเกิดของเสียโดยมุ่งเน้นที่การจัดการภายใน การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการนาของ
เสียกลับมาใช้ใหม่อีก กลยุทธ์ในการลดการเกิดของเสียที่รวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การ
ตรวจประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ ม การประเมิ น ผลงานสิ่ ง แวดล้ อ ม และการวิ เคราะห์ วั ฏ จั ก รชี วิ ต
กรณีศึกษาสาหรับกระบวนการผลิตที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมเคมีโลหะ อาหารและสิ่งทอ
Introduction of sustainable development aims at pollution prevention through
source reduction. Waste minimization techniques focus on inventory
management, production process modification and recovery. Waste minimization
strategies include environmental management system, environmental auditing,
environmental performance evaluation and life cycle analysis. Case study of some
interesting processes in chemical, metal, food and textile industry.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตมาใช้ในการ
วิเคราะห์ห าสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในบริเวณแหล่งกาเนิดของเสียหรือ
บริ เวณโดยรอบ พร้ อ มเสนอแนวทางแก้ ไ ข มี ค วามตระหนั ก ต่ อ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม และมี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

65

EEV 640

การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Analysis
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
การวางแผนการทดลอง การใช้ความรู้ทางสถิติและเทคนิ คการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์
ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางด้านน้า อากาศ ดิน และขยะ วิธีการเก็บรวบรวมและการเก็บ
รักษาตัวอย่าง การวิเคราะห์ทั้งทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพ ของตัวอย่างน้า น้าเสีย อากาศเสีย
ดิน และขยะ การศึกษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม
Experimental design, statistical and sampling techniques for environmental
analysis of wastes (water, air, soil and solid wastes). Methods of sample collection
and preservation. Chemical, biological and physical analysis of water, wastewater,
emission gases and solid wastes. Instrumentations for environmental analysis.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ด้านการวิเคราะห์ สามารถเลือกเทคนิค การใช้เครื่องมือสาหรับ
การวิเคราะห์มลสารได้อย่างเหมาะสม เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยของแต่ละเทคนิคได้ สามารถวาง
แผนการทดลองและอภิปรายผลได้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

EEV 641

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประเมิน
3(3-0-9)
Environmental Impact and Assessment
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม วิธีที่ใช้ในการ
วางแผน ประเมิ น ผล และการตั ด สิ น ใจเพื่ อ การศึ ก ษาและควบคุ ม ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม
ทางด้านกายภาพ ชีวภาพ การประเมินผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ ธรรมเนียมประเพณี และเศรษฐ
สังคม ระเบียบวิธีทางด้านการใช้พลังงานที่เหมาะสมเพื่อลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและ
เทคนิคการวิเคราะห์ การทาประชาพิจารณ์ การตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งผลดีและผลเสีย
ของโครงการต่างๆที่มีต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การศึกษา
เฉพาะกรณี
Environmental impacts of elemental variations on communities and environment.
Methods of planning and decision making on impact of physical and biological
environment. Impact assessment of human health, culture and socioeconomics.
Systems approach to energy and environment. Analytical tools, techniques and
public participation. Environmental impact measurement for both beneficial and
adverse impacts from various projects. Environmental impact measures and
mitigation. Case studies.
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ผลลัพธ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาเข้ า ใจถึ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสามารถใช้ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งทางด้ า น
เทคโนโลยี แหล่ งกาเนิ ด ผลกระทบ กฎหมายและนโยบายต่างๆ ในการวิเคราะห์ ส าเหตุและ
คาดการณ์ ความรุน แรงของผลกระทบ สามารถเสนอแนวทางการแก้ไขและเปรียบเที ยบข้อดี
ข้อเสี ย และประเมิ น ความเป็ น ไปได้ ของเทคโนโลยีที่ ใช้ ในการป้ อ งกั น และแก้ไขผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
EEV 642

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Quality Management
วิชาบังคับก่อน:ไม่มี
นิยามและข้อควรพิจารณาต่างๆ ทางด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมและการ
พัฒ นา การวางแผนสิ่งแวดล้อมและเทคนิคการตัดสินใจ การจัดตั้งเกณฑ์และมาตรฐาน ดัชนี
คุณ ภาพสิ่ งแวดล้ อม องค์การด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย วิธีการและเทคนิคในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม การ
จั ด การอย่ า งยั่ งยื น ในวิ ส าหกิ จ ธุ ร กิ จ แนวคิ ด และเครื่ อ งมื อ ในการจั ด การ ระบบการจั ด การ
สิ่ งแวดล้ อ ม เช่น ISO 14001 ISO 26000 การบัญ ชีสิ่ งแวดล้ อ ม บั ญ ชี ก๊าซเรือ นกระจก การ
ประเมินวัฏจักรชีวิต ฉลากสิ่งแวดล้อม และการประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
Definitions and general considerations of environmental quality management,
environment and development, environmental planning and decision making
technique. Concerning of environmental standards and criteria setting.
Environmental indicators and environmental indices. Environmental legislation
and organization. Introduction to environmental impact assessment and
environmental monitoring. Eco efficiency for sustainable management.
Environmental management system (ISO 14001, ISO 26000), environmental
management accounting Greenhouse gas inventory, life cycle assessment ,
environmental label and environmental risk assessment. Environmental
economics.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถบู ร ณาการความรู้ท างเทคโนโลยี เพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ ม
สามารถเลือกเทคนิค การใช้เครื่องมือสาหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม สามารถ
วิเคราะห์ ห าสาเหตุปั ญ หาสิ่งแวดล้ อมและหาแนวทางแก้ไข มีความรับผิดชอบต่องานที่ไ ด้รับ
มอบหมาย
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EEV 650

หัวข้อพิเศษ 1
3(3-0-9)
Special Topics I
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทันสมัย
กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
A combination of interesting topics related to environmental aspect of the current
interests.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสาคัญทันสมัยกับเหตุการณ์
ในปัจจุบัน และสามารถใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม ในการคิดวิเคราะห์
และนาเสนอแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

EEV 651

หัวข้อพิเศษ 2
3(3-0-9)
Special Topics II
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
หัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและทันสมัย
กับเหตุการณ์ในปัจจุบัน
A combination of interesting topics related to environmental aspect of the current
interests.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาเข้าใจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสาคัญทันสมัยกับเหตุการณ์
ในปัจจุบัน และสามารถใช้ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในการคิดวิเคราะห์
และนาเสนอแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

EEV 652

วัสดุและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Materials and Environment
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นทางวัส ดุศาสตร์สาหรับนักสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์วงจรชีวิตในมุมมองของวัสดุ
การออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบเชิงนิเวศวัสดุ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
อาคารและอุตสาหกรรม (ผนังอาคาร ระบบไฟฟ้า ฉนวน โครงสร้าง) วัสดุที่ย่อยสลายได้ (โลหะ
และโพลีเมอร์) การนาวัสดุมาใช้ในการบาบัดของเสีย (ถ่านกัมมันต์ ไททาเนียมออกไซด์) กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับวัสดุเพื่อสิ่งแวดล้อม การหมุนเวียนผลิตภัณฑ์หรือการปรับปรุงการผลิต การศึกษาความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์
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Introduction to material science for environmentalist. Life cycle analysis (material
aspects). Product design and eco-design. Material for environmental friendly
products, household and industrial (wall, lighting system, insulation, structure).
Degradable materials (metals and polymer). Application of materials for waste
treatment (activated carbon, titanium oxide). Environmentally concerned legal
issue related to materials. Product recycle, reuse or remanufacturing. Economic
feasibility study.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบและเลือกใช้วัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถเสนอและแนะนาการเลือกใช้วัสดุที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้
EMM 612 การจัดการโครงการ
3(3-0-9)
Project Management
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
งานที่ เกี่ย วข้องกั บ การจั ด การโครงการ กระบวนการวิเคราะห์ และจัด ทาโครงการ การศึ กษา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ และผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ กรรมวิธีการประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการ และการด าเนิ น งานตามโครงการซึ่ งจะครอบคลุ ม การวางแผน
ทางด้ านงานกลและไฟฟ้ า ตารางก าหนดการท างานและการควบคุ ม งานและค่ าใช้ จ่ าย การ
ประเมินโครงการ การจัดการด้านคุณภาพและความเสี่ยง
Project management functions. Identification and formulation. Feasibility analysis
and economic evaluation. Project apprasisal. Implementation, mechanical and
electrical planning, scheduling and cost control. Evaluation of projects. Quality
and risk management.
EMM 616 การจัดการเทคโนโลยี
3(3-0-9)
Management of Technology
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและผลกระทบ ความจาเป็นในการปรับปรุงการดาเนินงาน การ
พยากรณ์ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี การประเมิน เทคโนโลยีและความเสี่ ยง เกณฑ์ ก าร
คัดเลือกโครงการและการจัดลาดับความสาคัญ เครื่องมือวิธีการในการตัดสินใจ และการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
Technology change and impacts. The need for operation change. Technology
change forecasting. Project selection criteria and prority. Tools and methods in
decision making and change management.
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ENV 534

ความปลอดภัยสุขอนามัยและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
(Safety, Health and Enviromental protection)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
กฎหมายและมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ธรรมชาติของอุบัติเหตุในอุตสาหกรรม
และความจาเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้ทางด้านความเสี่ยง การประเมิน และการจัดการ
ความเสี่ยงอันตราย การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุจากการประกอบวิชาชีพ การจัดทาแผนความ
ปลอดภัย เช่น การวางแบบโรงงาน เครื่องป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล การซ่อมบารุงและ
อื่น ๆ การป้ องกัน และควบคุมอัน ตรายจากการทางาน อุป กรณ์ ป้องกันส่ว นบุคคล การจัดท า
แผนปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น และการตรวจสอบแผน ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ งานในโรงงาน
โดยเฉพาะอันตรายจาเพาะต่างๆ การบริหารโครงการความปลอดภัย การฝึกอบรมความปลอดภัย
และกรณีศึกษาการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
Occupational health and safety regulation and standards. Nature of accident in
industry and need of accident prevention. Risk perception, assessment and
management. Prevention and control of occupational accidents. Planning for
safety such as plant layout, machine guarding, maintenance and etc. Prevention
and control of workplace hazards. Personal protective equipment. Audits and
emergency planning. Safety in industry, typically specific hazards. Management of
safety programme. Safety training. Case studies in accident analysis.

ENV 536

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Economics
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
ความหมายของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อุปสงค์ อุปทาน และราคา เครื่องมือในการ
วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การประเมินค่าใช้จ่าย ผลที่ได้ ค่าธรรมเนียม ภาษี
มลพิษ ความเต็มใจจ่าย การประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ของโครงการทางสิ่งแวดล้อม การจัดสรร
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคต การวางนโยบายทางเศรษฐศาสตร์
Defining environmental economics. Demands supply and price, analysis tools for
environmental economics, cost-benetit analysis, emission charges, emission tax,
and willingness to pay. Economic analysis for environmental project, natural
resources management for sustainable future, and policy setting for economic.

ENV 613

การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
3(3-0-9)
Environmental Risk Assessment
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
คาจากัดความความเสี่ยง การวิเคราะห์ระบบ การใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ในการประเมินความ
เสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงทางด้านปริมาณ การสร้างแบบจาลอง ความสัมพันธ์
ของการได้รั บ การตอบสนอง การวิเคราะห์ ความไม่แ น่น อนด้ วยวิธีการมอนติค าร์โล และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน
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Definitions of risk, system analysis, application of mathematical methods for
environmental risk assessment, quantitative risk assessment, modeling exposure
fields, modeling, exposure response relationships, Monte Carlo method for
uncertainity, and variability analysis.
ผลลัพธ์การเรียนรู้
นักศึกษาทราบถึงสาเหตุของปัญหามลพิษอากาศและสามารถใช้แบบจาลองทางสิ่งแวดล้อมทาง
บรรยากาศในการคาดการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ
ENV 632

การประเมินวัฎจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์
3(3-0-9)
Life Cycle Assessmnt and Carbon Footprint
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
แนวคิดของการประเมินวัฎจักรชีวิตและคาร์บอนฟุตพรินต์ในการประเมินถึงผลกระทบของ
ผลิตภัณฑ์หรืองค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะพิจารณาเป็นขั้นตอนตั้งแต่การได้มาของวัตถุดิบการ
ผลิตการขนส่งการใช้งานและการกาจัดซากการแปรข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตหรือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Concepts of Life cycle assessment (LCA) and carbon footprint (CF) for evaluating
effect of products (or organization) on environment, the procedures involving
steps of resources extraction, production process, transportation, use, and
disposal. Data interpretation for deve loping production processes or reducing
environmental impacts.
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