
 

หลกัสูตร     วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต                          รหสัในการสมัคร  

สาขาวิชา     เทคโนโลยสีิง่แวดลอม (ภาคปกต)ิ       คณะสาธารณสุขศาสตร 

ภาควชิา       วิศวกรรมสุขาภบิาล                            

จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปการศึกษา  จาํนวน   18   คน 
 

คุณสมบัตขิองผูมสีทิธิส์มัคร  
 ผูสมคัรเขาศกึษาในแผน ก แบบ ก (2)  

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ เคมี จุลชวีวิทยา ชวีวิทยา ส่ิงแวดลอมพฤกษศาสตร สาธารณสุข

ศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ อาชวีอนามยั ฟสิกส เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชวีภาพ และเทคโนโลยีชนบท หรือ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาส่ิงแวดลอม ทรัพยากรน้ํา โยธา เคมี อุตสาหกรรม เครือ่งกล     

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50 

3. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดับคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 

คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย

ภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมคัรไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ    

ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัสอบ 
4. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

5. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 

 

 ผูมสีมคัรเขาศกึษาในแผน ข  

1. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ เคมี จุลชวีวิทยา ชวีวิทยา ส่ิงแวดลอมพฤกษศาสตร สาธารณสุข

ศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ อาชวีอนามยั ฟสิกส เคมีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชวีภาพ และเทคโนโลยีชนบท หรือ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาส่ิงแวดลอม ทรัพยากรน้ํา โยธา เคมี อุตสาหกรรม เครือ่งกล 

2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอ่ืนๆ และมปีระสบการณการทํางานดานส่ิงแวดลอม หรือในสาขาวชิาท่ีเก่ียวของ

อยางนอย 3 ป โดยนับถึงวนัรายงานตัวเขาศึกษา และตองสงหนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (พรอมกับ

หลักฐานการสมคัรดวย) 

3. ไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 

4. ผูท่ีมผีลสอบผานภาษาอังกฤษตองไดคะแนนสอบ  TOEFL  ท่ีระดบัคะแนน  470  คะแนน  หรือ TOEFL  

Computer – based ท่ีระดับคะแนน 150 คะแนน หรือ  TOEFL  Internet – based  ท่ีระดบัคะแนน 52 

คะแนน หรือ IELTS ท่ีระดบัคะแนน 4.5 คะแนน หรือสอบผานความรูภาษาอังกฤษท่ีจัดสอบโดยศูนย

ภาษาตางประเทศ   บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัมหิดล  กรณีผูสมัครไมมีผลการสอบผานภาษาอังกฤษ    

ผูสมัครตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวนัสอบขอเขยีนทีบ่ณัฑติวทิยาลยัจดัสอบ 
5. กรณีคณุสมบัตผิูสมัครไมตรงตามท่ีหลักสูตรสาขาวิชากําหนดใหแนบคํารองขออนุมตัิสมัครสอบโดยผานอาจารย

ผูรับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวชิากอนสมคัร   (ดาวนโหลดคํารองขออนุมัติสมัครสอบไดท่ี  

http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/admission/form_th.php)  เมนูแบบฟอรมรบัสมัครตางๆ 

6. ผูท่ีมคีุณสมบตัินอกเหนือจากท่ีกลาวขางตน อาจใหสมัครเขาศึกษาไดตามดุลยพนิจิของ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณบดบีัณฑิตวิทยาลัย 
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รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขียนใหตรงกับกําหนดการสอบในรอบท่ีทานสมคัร) 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่1 
 

สอบวนัที ่ 17  มกราคม  2558 
 

สําหรบัผูสมคัรรอบที ่2 
 

สอบวนัที ่ 16  พฤษภาคม  2558 
 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาทีส่อบ 

 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 14.30 น. 

1. วิชาภาษาอังกฤษ 

2. วิชาความรูท่ัวไป 

3. วิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป 

  8.30 – 11.30 น. 

     11.30 – 12.30 น. 

     13.30 – 14.30 น. 

 
สถานทีส่อบ 
ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดูรายละเอียดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th หรือประกาศบณัฑติวิทยาลยั  
ณ  สํานักงานบณัฑติวิทยาลยัสาขาทุกแหง 
 
 
 
 
โครงสรางหลกัสูตร 
     
        หนวยกติ 
แผน ก แบบ ก(2) 
 
หมวดวิชาบังคบั              20    
 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา              6   
 
วิทยานิพนธ                12 
 
แผน ข 
 
หมวดวิชาบังคบั               23    
 
หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา               11   
 
สารนิพนธ                 4 
 
     



         หนวยกติ 
รายวิชาในหลักสูตร 
 
หมวดวชิาบงัคบั แผน ก แบบ ก (2) 
 
PHSE 631 หลักการเทคโนโลยส่ิีงแวดลอม        3(3-0-6) 
 
PHSE 654 การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 
 
PHSE 693 สัมมนาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ๑       2(2-0-4) 
 
PHSE 615 บัญชีการระบายมลพิษทางอากาศ        3(3-0-6) 
 
PHSE 664 วิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย       3(3-0-6) 
 
PHSE 668 การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย      3(3-0-6) 
 
PHSE 613 การพัฒนางานวิจยัดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมและสถิติ      3(3-0-6) 
 
หมวดวชิาบงัคบัหลกัสตูรแผน ข (เพิม่ ๑ รายวิชาจากหลักสูตรแผน ก) 
 
PHSE 646 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 
 
หมวดวชิาเลอืก สําหรับหลักสูตรแผน ก เลือก ๑ รายวิชาจากกลุมท่ี ๑ ถึง ๔ และสามารถเลือกรายวิชาจากกลุมท่ี ๕ เพิ่มเตมิได  
สําหรับหลักสูตรแผน ข เลือก ๓ รายวิชาจากกลุมท่ี ๑ ถึง ๔ และสามารถเลือกรายวิชาจากกลุมท่ี ๕ เพิ่มเตมิได 
 
1. กลุมวชิาดานน้าํดแีละน้าํเสยี 
 
PHSE 634 การออกแบบวิศวกรรมประปา       3(2-2-5) 
 
PHSE 635 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย       3(3-0-6) 
 
PHSE 638 การใชแบบจําลองคุณภาพน้ําและการจัดการ      3(3-0-6) 
 
PHSE 657 การปฏิบัติการและควบคุมหนวยทดลอง      2(1-2-3) 
 
2. กลุมวิชาดานการจัดการสิ่งแวดลอมและการประเมินความเสี่ยง 
 
PHSE 561 การประเมินและควบคุมการพัฒนาโครงการ      3(3-0-6) 
 
PHSE 562 เทคโนโลยีรีไซเคิลและการนํากลับมาใชใหม      3(3-0-6) 
 
PHSE 563 วิทยาการระบาดทางส่ิงแวดลอม       2(2-0-4) 
 
PHSE 642 การประเมินความเส่ียงทางสุขภาพและส่ิงแวดลอม     3(3-0-6) 
 
PHSE 644 พื้นฐานพิษวิทยาส่ิงแวดลอม       2(2-0-4) 
 
PHSE 646 การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 
 
PHSE 624 เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ      3(3-0-6) 
 
PHSE 623 เครื่องมือวิเคราะหเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 
 
 
 
 

  
     



         หนวยกติ 
3. กลุมวิชาดานอากาศและเสียง 
 
PHSE 666 วิศวกรรมการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
 
PHSE 674 การออกแบบระบบควบคุมฝุนละออง      3(3-0-6) 
 
PHSE 676 การออกแบบระบบควบคุมมลพิษกาซ      3(3-0-6) 
 
PHSE 680 การควบคุมมลพิษทางเสียง       3(3-0-6) 
 
PHSE 686 การจําลองคุณภาพอากาศและการจัดการ      3(3-0-6) 
 
4. กลุมวิชาดานของเสียและของเสียอันตราย 
 
PHSE 640 การเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ําใตดินและการควบคุม     3(3-0-6) 
 
PHSE 600 การประยุกตใชพืชเพื่อการจัดการส่ิงแวดลอม       3(3-0-6) 
 
PHSE 695 การซอมเสริมและฟนฟูพื้นที่ปนเปอน      3(3-0-6) 
 
5. กลุมวิชาเลือกเสรี 
 
PHSE 564 แนะนําระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและภาพถายระยะไกล    3(2-2-5) 
 
PHSE 565 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและภาพถายระยะไกลขั้นสูง    3(2-2-5) 
 
PHSE 622 การฝกปฏิบัติดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม       1(0-2-0) 
 
PHSE 567 การเรียนรูเทคโนโลยีส่ิงแวดลอมใชปญหาเปนฐาน     3(3-0-6) 
 
PHSE 621 กรอบแนวคิดทางทฤษฎีดานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม *     3(3-0-6) 
 
PHSE 670 การชักและวิเคราะหตัวอยางทางส่ิงแวดลอม      3(2-2-5) 
 
วิทยานิพนธ 
 
PHSE 698 วิทยานิพนธ         12(0-48-0) 
 
สารนิพนธ 
 
PHSE 697 สารนิพนธ         4(0-16-0) 
 
* รายวิชาใหม สําหรับนักศึกษาที่ไมมีพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมลงทะเบียนเรียนเพิ่ม 
**  ขอมลูอาจมกีารเปลีย่นแปลงกรณมีกีารเสนอปรบัปรงุหลกัสตูร 
 

 

จุดเดนของหลกัสูตร 
 ภาควชิาวิศวกรรมสุขาภบิาล มเีปาหมาย ท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรู ความสามารถและความเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอม  โดยมีความพรอมอยางยิง่ในดานอุปกรณวิทยาศาสตรและแบบจําลองท่ีสามารถใชในงานวิจยัและการทําวิทยานพินธใน
เชิงลึกอยางครบถวน 
 บุคลากรหลักของภาควิชาฯ เปนผูมีชื่อเสียงมีประสบการณและความเชีย่วชาญในการแกไขปญหาปรบัปรุง  ควบคุมและ
ออกแบบในงานวิศวกรรมดานระบบบําบัดน้ําเสีย  ผลิตน้ําดี  มลพิษทางอากาศและขยะมูลฝอย  ท้ังยังเปนท่ีปรกึษาใหในหนวยงาน
ของภาครัฐและเอกชน 

 รายละเอียดของภาควชิาวิศวกรรมสุขาภบิาล  คณะสาธารณสุขศาสตร มีหลักสูตรท่ีเปดสอน 
-  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม 
-  หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) 

 สถานท่ีตั้งของภาควิชาฯ และหองปฏิบตัิการ 
-  สถานท่ีตั้ง :  ภาควชิาวิศวกรรมสุขาภบิาล  คณะสาธารณสุขศาสตร อาคาร 2 ชั้น 2 
-  หองปฏบิัติการ  :  หองปฏบิัตกิารอาคาร 6 ชั้น 3 หองปฏบิัติการน้ําดีและน้ําเสีย อาคาร 7 ชั้น 3 
    และหองปฏิบตัิการอากาศ อาคาร 7  ชั้นใตดนิ 
 



ทนุทีห่ลักสตูรสาขาวิชามใีหนักศึกษา  
-  ทุนภาควิชา “คาลงทะเบยีน สําหรับนักศึกษาท่ีผานการคดัเลือก  จํานวน 2 ทุน” 

 
การสมคัร 
 รบัสมัคร เฉพาะทาง Internet   ที่  http://www.grad.mahidol.ac.th    

     
หลกัฐานการสมัคร 
สําหรบัการสงหลกัฐานทางไปรษณยี  /  สาํหรบัผูสมคัรสงไฟลเอกสาร (Upload)   

- รูปถายขนาด 1 นิ้ว          จํานวน  2  รูป 

- สําเนาปริญญาบตัร/หรือหนังสือรบัรองการจบการศึกษา (สําหรับผูท่ีจบการศึกษาแลว)    จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองวากําลังศึกษาอยูในปการศึกษาสุดทาย  (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู)  จํานวน  2  ฉบบั 

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลักสูตร (สําหรบัผูท่ีจบการศึกษาแลว)   จํานวน  2  ฉบบั 

- Grade Report ท่ีปรากฏรายวิชา และเกรดท่ีไดรับตัง้แตภาคการศึกษาแรก   จํานวน  2  ฉบบั 

จนถึงปการศึกษาสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา (สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู) 

- สําเนาบัตรประชาชน        จํานวน  2  ฉบบั 

- สําเนาทะเบยีนบาน         จํานวน  2  ฉบบั 

- หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน (เฉพาะผูสมัครแผน ข)                                                   จํานวน  2 ฉบบั 

- หนังสือรับรองการสอบผานความรูภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานบัณฑิตวิทยาลัย  (ถามี)         จํานวน  2 ฉบับ 

ดูรายละเอียดไดท่ี http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/academicinfo/engstandard2553_th.php 

(ซึง่ผูสมคัรจะไดรับการยกเวนไมตองเขาสอบวิชาภาษาอังกฤษในวันสอบคดัเลือก) 

- เอกสารหลักฐานการชําระเงนิ        จํานวน  1  ฉบบั 

กรณีผูสมัครสงไฟลเอกสาร  Upload  ขนาดของเอกสารตาง ๆ  ไมเกิน 2 MB  รูปแบบไฟล pdf   

เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  

 
อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัสาํเรจ็การศกึษา 

1. ผูเชีย่วชาญเฉพาะดานเทคโนโลยส่ิีงแวดลอมในสถาบันอุดมศึกษา 
2. นักวิชาการส่ิงแวดลอม 
3. ผูควบคมุระบบบาํบัดมลพษิทางน้าํ อากาศ ของเสียจากชมุชนและอุตสาหกรรม 
4. นักวิชาการในสถาบันวิชาการของภาครัฐและเอกชนองคกรระหวางประเทศ และองคกรอิสระ 
5. งานอาชีพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 
     1.  รศ.ดร. ประยรู    ฟองสถติยกลุ       (E-mail : prayoon_f@yahoo.com) 

    หอง 2204  อาคาร 2  ชั้น 2  ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    โทรศัพท 0  2354  8545-6 ตอ 2204  โทรสาร 0 2354  8540 
 

     2.  อ.ดร. สวุสิา   มหาสนัทนะ          (E-mail : suwisa00@yahoo.com) 
    หอง 2202  อาคาร 2  ชั้น 2  ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล   คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
    โทรศัพท 0  2354  8545 – 6 ตอ 2202  โทรสาร 0 2354  8540 

      
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร  
 นางสาวปรชิาต ิ ศรสีวุรรณ (E-mail : jackneverdie@hotmail.com) 
           หอง 2201   อาคาร  2  ชั้น  2   ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภบิาล  คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลยัมหิดล 

    โทรศัพท 0  2354  8545 – 6 ตอ 2201  โทรสาร 0 2354  8540 
 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ  1. หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาใหม สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ลงทะเบยีนศึกษารายวชิา 
                     เพื่อเปนการปรบัพื้นฐานในชวงภาคฤดูรอน คือ 
                     - PHSE 621 THEORITICAL CONCEPT OF ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY       3   หนวยกิต   
                 2. ดูรายละเอียดขอมูลการศึกษาตอเพิ่มเตมิไดท่ี www.grad.mahidol.ac.th 

หากมขีอสงสยั โปรดตดิตองานรบันกัศกึษา โทร. 0 2441 4125 ตอ 208-210 , 0 2441 9129,  
    E-mail : gradthai@mahidol.ac.th 


