สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม (210xxx)
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
210211**เคมีของน้ําและน้ําเสีย
4(3-3)
(Chemistry of Water and Wastewater)
การคํานวณพื้นฐานทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ดุลมวล จลนพลศาสตรเคมี อุณหพล
ศาสตรของสมดุลเคมี คาคงที่สมดุล เคมีกรด-เบส ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
ลักษณะเฉพาะทางเคมีของน้ําและน้ําเสีย การเก็บรวบรวมตัวอยางและการสงวนรักษา
การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสียในหองปฏิบัติการ การประยุกตขอมูลในการปฏิบัติงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Basic calculations in environmental engineering, mass balance, chemical
kinetics, thermodynamics of chemical equilibrium, equilibrium constants, acid-base
chemistry, oxidation-reduction reactions, chemical characteristics of water and
wastewater, sample collection and preservation, water and wastewater quality
analysis in laboratory, application of data to environmental engineering practice.
210212**จุลินทรียในน้ําและน้ําเสีย
3(2-3)
(Microorganisms in Water and Wastewater)
เซลลและโครงสรางของเซลล กระบวนการชีวเคมีในเซลล หลักการของวิทยา
แบคทีเรีย แคแทบอลิซึมและแอแนบอลิซึม จุลินทรียและการจําแนกของจุลินทรียในน้ํา
การกระจายของจุลินทรียในน้ํา การเติบโตและการควบคุมประชากรจุลินทรีย ดัชนี
คุณภาพน้ําทางจุลินทรีย วิธีการเก็บรวบรวมและการตรวจทางวิทยาแบคทีเรียของน้ํา
และน้ําเสีย บทบาทของเอนไซมที่สัมพันธกับการปรับเสถียรของอินทรียสาร การสลาย
ทางชีวภาพของสารประกอบอินทรีย แนวคิดหลักมูลของพลังงาน โซอาหาร ผลิตภาพ
และปจจัยจํากัด ไดนามิกชีวชาติในสิ่งแวดลอมการบําบัดน้ําเสีย การวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการ
Cell and its structure, biochemical processes in cells, principles of
bacteriology, catabolism and anabolism, microorganisms and classification of
water borne microorganisms, distribution of microorganisms in water, growth and
control of microorganism population, microbial water quality index, methods of
collection and bacteriological examination of water and wastewater, roles of
enzymes related to stabilization of organic matter, biodegradation of organic
** วิชาปรับปรุง

compounds, fundamental concepts of energy, food chain, productivity and limiting
factors, biota dynamics in wastewater treatment environment, laboratory analysis.
210213**ปฏิบัติการเฉพาะหนวยและกระบวนการสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม I
3(3-0)
(Unit Operation and Process for Environmental Engineering I)
ดุลมวลและถังปฏิกรณ เกณฑการเลือกกระบวนการในการปรับคุณภาพน้ําและบําบัดน้ํา
เสีย การปฏิบัติการเฉพาะหนวยทางกายภาพในการปรับคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย การ
ถายโอนแกส การลอยตัว การปรับใหเทา การเติมอากาศ การตกตะกอนทางสารเคมี โค
แอกกูเลชันและฟล็อกคูเลชัน การผสม การนอนกน การกรองและการกรองดวยแผนเยื่อ
กรอง การดูดซึมและการดูดซับ การแลกเปลี่ยนประจุ การฆาเชื้อ
Mass balance and reactor, criteria for process selection in water and
wastewater treatment, physical unit operation in water and wastewater treatment,
gas transfer, flotation, equalization, aeration, chemical precipitation, coagulation
and flocculation, mixing, sedimentation, filtration and membrane filtration,
absorption and adsorption, ion exchange, disinfection.
210214**คณิตศาสตรประยุกตในงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Applied Mathematics in Environmental Engineering)
สมการเชิงอนุพันธ ทฤษฎีปริพันธ อนุกรมยกกําลัง ระเบียบวิธีผลตางอันตะ วิธีเศษ
เหลือถวงน้ําหนัก ระเบียบวิธีชิ้นประกอบอันตะ การประยุกตใชวิธีทางตัวเลขในการสราง
แบบจําลองคณิตศาสตร
Differential equations, integral theorem, power series, finite difference method,
weighted residual method, finite element method, applications of numerical
methods in formulating mathematical models.
210311**ปฏิบัติการเฉพาะหนวยและกระบวนการสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม II
3(3-0)
(Unit Operation and Process for Environmental Engineering II)
พื้นฐาน : 210212
หลักมูลของการวิเคราะหกระบวนการ เครื่องปฏิกรณแบบไหลตามกันและแบบกวน
ตอเนื่อง การบําบัดน้ําเสียทางเคมีและชีวภาพ กระบวนการบําบัดแบบใชออกซิเจนและไม
ใชออกซิเจน การทําใหเปนกลาง ระบบการเติบโตแบบแขวนลอยและแบบเกาะติด
จลนพลศาสตรชีวเคมีและการเติบโต กระบวนการบําบัดสลัดจ
Fundamental of process analysis, plug flow and continuously stirred tank
reactors, chemical and biological wastewater treatment, aerobic and anaerobic
** วิชาปรับปรุง
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treatment processes, neutralization, biological suspended-growth and attached
growth systems, biochemical and growth kinetics, sludge treatment processes.
210312**การสุขาภิบาลอาคาร
3(3-0)
(Building Sanitation)
พื้นฐาน : 209211
พื้นฐานของระบบสุขาภิบาลอาคาร กฎหมายและระเบียบขอบังคับ ระบบจาย
น้ําประปา ระบบจายน้ํารอน ระบบระบายน้ําและอากาศ การปองกันอัคคีภัย การระบาย
น้ําฝน การบําบัดน้ําเสียและการจัดการมูลฝอยสําหรับอาคารเดี่ยว
Fundamentals of building sanitation systems, laws and regulations, cold water
supply systems, hot water supply systems, drainage and vent systems, fire
protection, storm water drainage, wastewater treatment and solid waste
management for individual building.
210313**การออกแบบระบบทอระบายน้ําเสียและการสูบน้ํา
3(2-3)
(Design of Sewerage and Pumping System)
พื้นฐาน : 209211
ชลศาสตรในระบบทอระบายน้ําเสีย การประมาณปริมาณน้ําในการออกแบบ การ
ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสียและระบายน้ําฝน สวนประกอบของระบบระบายน้ํา การ
ออกแบบสถานีสูบน้ําเสีย
Hydraulics in sewerage system, estimation of design water quantity, design of
wastewater collection and stormwater drainage system, components of drainage
system, design of wastewater pumping station.
210314**ปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(1-6)
(Environmental Engineering Laboratory)
พื้นฐาน : 210211
การศึกษากระบวนการตกตะกอน การกรอง การตกตะกอนดวยสารเคมี การฆาเชื้อ
โรคดวยคลอรีน กระบวนการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพบางประเภทโดยการวิเคราะห
ทดลองในหองปฏิบัติการ
The study of coagulation, filtration, chemical precipitation, chlorination,
biological treatment processes by analysis in laboratory.

** วิชาปรับปรุง
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210321**มลพิษทางอากาศและการควบคุม
3(3-0)
(Air Pollution and Control)
หลักการเผาไหม แกสเสียและอนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม คุณสมบัติทางเคมีของ
สารมลพิษอากาศ ผลที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม การแพรกระจายของมลสาร การเก็บ
ตัวอยางและการวิเคราะห การควบคุมการปลอยมลสารที่เปนอนุภาคและแกส เทคนิคการ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ
Theory of combustion, exhaust gas and emission particle, chemical
characteristics of emission, effects to health and environment, dispersion of air
pollutants, sampling and analysis, control of particle emission and gas, control
techniques of air pollution.
210322**วิศวกรรมขยะมูลฝอย
3(3-0)
(Solid Waste Engineering)
ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและเคมีของขยะมูลฝอยชุมชน ระบบการเก็บและการ
ขนสงขยะมูลฝอย กระบวนการบําบัดขยะมูลฝอย การฝงกลบถูกหลักสุขาภิบาล การหมัก
ปุย การเผาเปนเถา การลดและการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช การผลิตแกสชีวภาพจาก
ขยะมูลฝอย
Physical and chemical characteristics of municipal solid waste, solid waste
collection and transportation systems, solid waste treatment processes, sanitary
landfill, composting, incineration, solid waste reduction and recycling, biogas
production from solid waste.
210331**การจัดการระบบสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Environmental System Management)
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมและจรรยาบรรณวิศวกร องคกร กฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวของกับการจัดการสิ่งแวดลอม ขอบงชี้และดัชนี การบังคับใชและการณลักษณะทาง
เศรษฐกิจของการควบคุมสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม การตรวจติดตาม การ
วิเคราะหเพื่อการตัดสินใจในการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยงดาน
สิ่งแวดลอม การวิเคราะหวัฏจักรชีวิต กรณีศึกษา
Environmental pollution problems and engineering ethics, organizations, laws
and regulations related to environmental management, indication and indices,
enforcement and economic aspects of environmental control, environmental

** วิชาปรับปรุง

** วิชาปรับปรุง
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management system, monitoring, analysis for decision making in environmental
problem protection, environmental risk assessment, life cycle analysis, case study.
210411**การออกแบบทางวิศวกรรมประปา
3(2-3)
(Water Supply Engineering Design)
พื้นฐาน : 210213
ความสําคัญ ธรรมชาติและแหลงตนทางของน้ํา อุปสงคน้ํา มาตรฐานคุณภาพน้ําที่
เกี่ยวของ แนวคิดในการเลือกกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา การออกแบบระบบลําเลียง
น้ําดิบ การออกแบบถังผสม ถังฟล็อคคูเลชัน ถังตกตะกอน ถังกรอง ระบบฆาเชื้อโรคดวย
คลอรีน การออกแบบระบบจายน้ําประปา
Importance, nature and sources of water, water demand, related water quality
standards; concepts for selection of water treatment processes; design of raw
water conveyance systems; design of mixing tanks, flocculation tanks,
sedimentation tanks, filtration tanks, chlorination systems; design of water
distribution systems.
210412 การออกแบบทางวิศวกรรมน้ําเสีย
3(2-3)
(Wastewater Engineering Design)
พื้นฐาน : 210213 และ 210311
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ลักษณะของน้ําเสียจากแหลงตางๆ หลักเกณฑในการเลือก
ระบบบําบัดน้ําเสีย การออกแบบระบบแยกดวยตะแกรง ถังตกตะกอน ถังเติมอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเลี้ยงตะกอนจุลินทรีย ระบบบอเติมอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบถังกรอง ชีวภาพ ระบบบอผึ่ง ระบบแผนสัมผัสชีวภาพ
Effluent standards; characteristics of wastewater from different sources;
criteria for selection of wastewater treatment system; design of screening,
sedimentation tank, aeration tank, activated sludge process, aerated lagoon,
trickling filter, waste stabilization pond, rotating biological contactor.
210413* การออกแบบระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Design of Environmental Engineering System)
ระบบไฟฟาในการบําบัดของเสีย โครงสรางคอนกรีตเสริมกําลัง อุปกรณและ
เครื่องจักรกลในการบําบัดของเสีย วิชาการเครื่องมือ ขอกําหนดและรายละเอียดของงาน
ออกแบบระบบบําบัดของเสีย การประมาณราคา

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ปรับปรุง พ.ศ. 2551

5

Electrical system in waste treatment, reinforced concrete structure, equipment
and mechanical machine in waste treatment, instrumentation, regulations and
details of system design, cost estimation.
210421* วิศวกรรมของเสียอันตราย
3(2-3)
(Hazardous Waste Engineering)
ชนิดและลักษณะเฉพาะของของเสียอันตราย การเก็บรักษาและการขนสง การ
ตอบสนองฉุกเฉิน กฎหมายและขอบังคับ การนําพาของสารปนเปอนใตดิน พิษวิทยาและ
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ กระบวนการบําบัดทางกายภาพและเคมี การปรับ
เสถียรและการทํากอนแข็ง การเผาเปนเถา การกําจัดดวยการฝงกลบ การจัดการของเสีย
นิวเคลียร
Types and characteristics of hazardous wastes, storage and transportation,
emergency response, laws and regulations, transport of contaminants in
subsurface; toxicology and quantitative risk assessment, physical and chemical
treatment processes, stabilization and solidification, incineration, landfill disposal,
nuclear waste management.
210422**มลพิษอุตสาหกรรมและความปลอดภัย
3(3-0)
(Industrial Pollution and Safety)
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมหลักและลักษณะเฉพาะของน้ําเสีย ปญหามลพิษ
ทางอุตสาหกรรม มาตรฐานคุณภาพอากาศและน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
หลักเกณฑในการออกแบบระบบควบคุมมลพิษทางน้ําและอากาศ การจัดการสารพิษ
และของเสียอันตราย ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม
Production processes of major industries and their wastewater characteristics,
industrial pollution problems, air quality and industrial effluent standards, design
criteria for water and air pollution control system, toxic substance and hazardous
waste management, wastewater treatment processes for industries, safety in
industry.
210423* การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน
(Noise and Vibration Control)

3(3-0)

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
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พฤติกรรมของคลื่นเสียง วิชาการเครื่องมือและเกณฑการวัดเสียงรบกวนและการ
สั่นสะเทือน ผลกระทบของเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนตอมนุษยและสิ่งแวดลอม
กฎหมายและขอกําหนดของการควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน การใชวัสดุซับ
เสียงและตัวขวางกั้นเสียง
Behavior of acoustic waves, instrumentation and criteria in measurement of
noise and vibration, impact of noise and vibration on human and environment,
laws and regulations for control of noise and vibration, use of adsorption materials
and barriers.
210431**การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Environmental Impact Assessment)
แนวทางการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมินทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางนิเวศวิทยา
คุณคาการใชของมนุษย คุณคาตอคุณภาพชีวิต การปองกันและมาตรการในการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและการติดตามตรวจวัด ตัวอยาง การศึกษาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนา
Guidelines for environmental impact assessment, processes in environmental
study and impact assessment, assessment of physical resources, ecological
resources, human use values, quality of life values, environmental prevention and
mitigation measures and monitoring programs, case studies on environmental
impact assessment of development projects.
210432**การจัดการคุณภาพน้ํา
3(3-0)
(Water Quality Management)
ผลของการระบายน้ําเสียตอระบบนิเวศวิทยาทางน้ําและคุณภาพน้ํา ความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพแหลงน้ํากับการใชประโยชนที่ดิน การทํานายทิศทางการแพรของมลสาร
โดยอาศัยแบบจําลองคณิตศาสตร แนวคิดในการวางแผนควบคุมและจัดการคุณภาพน้ํา
การวางแผนการจัดการคุณภาพน้ําโดยอาศัยวิธีหาคาเหมาะที่สุด
Effect of wastewater disposal on aquatic ecosystem and water quality, relation
between water quality and land uses, prediction of pollutants dispersion by using
by mathematical models, concepts of water quality control and management,
water quality management by using on optimization method.

** วิชาปรับปรุง
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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210433**วิศวกรรมนิเวศวิทยา
3(3-0)
(Ecological Engineering)
ระบบนิเวศบนบกและในน้ํา การจัดการของเสียโดยใชระบบนิเวศ การทําฟารม
ผสมผสาน การใชประโยชนของเสียและสิ่งปฏิกูลในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ระบบการหมัก
ทําปุย การผลิตกาซชีวภาพจากการกําจัดของเสีย กรณีศึกษาของการจัดการของเสียโดย
ใชแนวคิดทางวิศวกรรมนิเวศวิทยา
Terrestrial and aquatic ecosystems, waste management by ecological
systems, integrated farming, utilization of waste and nightsoil in aquaculture,
composting system, biogas production from waste treatment, case study on waste
management using ecological engineering concept.
210434**การปองกันมลพิษ
3(3-0)
(Pollution Prevention)
กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับของเสียอุตสาหกรรม แนวทางในการลดปริมาณของ
เสียใหเหลือนอยที่สุด การนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหมและการใชซ้ํา การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาด การวิเคราะหวงจรชีวิตของวัสดุ การประเมินผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตรของการปองกันมลพิษ
Laws and regulations regarding industrial wastes, approaches for waste
minimization, waste recycling and reuse, clean technology application, materials
life cycle assessment, evaluation of economic benefit from pollution prevention.
210435* การฟนฟูดินและน้ําใตดิน
3(3-0)
(Soil and Groundwater Remediation)
ลักษณะเฉพาะและสมบัติของดินและน้ําใตดิน จุลินทรียในดิน แหลงกําเนิดมลพิษใน
ดินและน้ําใตดิน กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการปนเปอนดินและน้ําใตดิน การเขา
ตรวจสอบพื้นที่ปนเปอน การชักตัวอยาง วิเคราะหตัวอยาง วิธีการฟนฟูแบบในและนอก
บริเวณ กรณีศึกษา
Characteristics and properties of soil and groundwater, soil microorganism,
sources of pollution in soil and groundwater, laws and regulations regarding soil
and groundwater contamination, contaminated site investigation, sampling, sample
analysis, in situ and ex situ remedial methods, case study.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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210495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
1(0-3)
(Environmental Engineering Project Preparation)
การศึกษาเกี่ยวกับโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม การตรวจเอกสาร การทดสอบ
เบื้องตน การนําเสนอขอเสนอโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Study on environmental engineering project, literature review, preliminary
testing, presentation of environmental engineering project proposal.
210496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
1-3
(Selected Topics in Environmental Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแต
ละภาคการศึกษา
Selected topics in environmental engineering at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
210497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอมในระดับปริญญา
ตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in environmental
engineering at the bachelor’s degree level.
210498 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in environmental engineering at the bachelor’s degree
level and compile into a written report.
210499 โครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
(Environmental Engineering Projects)
พื้นฐาน : 210495
โครงงานที่นาสนใจทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Interesting projects in environmental engineering.

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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