
 

หลกัสูตร     วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ                          รหสัในการสมคัร  

สาขาวชิา     เทคโนโลยสีิง่แวดลอม (ภาคปกต)ิ       คณะสาธารณสุขศาสตร 

ภาควชิา       วศิวกรรมสุขาภบิาล                         จาํนวนทีค่าดวาจะรบัตลอดปีการศกึษา  จาํนวน   30   คน 
 
 
 

คณุสมบตัขิองผูมีสทิธิส์มคัร  
ผูสมคัรเขาศกึษาในแผน ก แบบ ก (2)  

1. สาํเร็จการศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร  หรือหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  

2. ไดแตมระดบัคะแนนเฉลีย่สะสมไมตํ่ากวา 2.50 

3. ผูสมคัรจะตองยืน่หนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนความรูภาษาองักฤษตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาองักฤษข ัน้ตํ่าที่

รบัเขาศกึษา (ผลสอบภาษาองักฤษตองมีอายุไมเกนิ  2  ปี นบัถงึวนัทีส่มคัร)  คอื 

- IELTS          ทีร่ะดบั  3  คะแนนขึน้ไป หรือ 

- TOEFL INTERNET BASED        ทีร่ะดบั  32  คะแนนขึน้ไป หรือ  

- TOEFL ITP (เฉพาะทีจ่ดัสอบโดยบณัฑติวทิยาลยั)      ทีร่ะดบั  400  คะแนนขึน้ไป หรือ 

                     -     MU GRAD TEST (Computer Based)     ทีร่ะดบั  36  คะแนนขึน้ไป 

 ท ัง้น้ีหากผูสมคัรไมมีหนงัสอืรบัรองหรือผลคะแนนตามเกณฑดงักลาวขางตน บณัฑติวทิยาลยัจะไมพจิารณาใบสมคัร  

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจากประกาศ เรือ่งมาตรฐานความรูภาษาองักฤษฯ ที ่: www.grad.mahidol.ac.th  

หรือสอบถามขอมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการทดสอบความรูภาษาองักฤษทีง่านศนูยภาษา  บณัฑติวทิยาลยั     

โทร :  0-2441-4125  ตอ  221-222 

4. ผูทีม่คีณุสมบตันิอกเหนือจากทีก่ลาวขางตน อาจใหสมคัรเขาศกึษาไดตามดลุยพนิิจของ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
และคณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

 

 

รายละเอยีดการสอบ  (ผูสมคัรตองเขาสอบขอเขยีนใหตรงกบักาํหนดการสอบในรอบทีท่านสมคัร) 

 
วชิาทีส่อบ 

 

 
เวลาสอบ 
(ภาคเชา) 

 
 

1. วชิาวทิยาศาสตรท ั่วไป 
 

   
9.00 – 10.00 น. 

สถานทีส่อบ 
ม.มหดิล ศาลายา จ.นครปฐม  โดยดรูายละเอยีดหองสอบไดจาก  www.grad.mahidol.ac.th  
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โครงสรางหลกัสูตร 
 
        หนวยกติ  

แผน ก แบบ ก(2) 

หมวดวชิาบงัคบั              20    

หมวดวชิาเลือก ไมนอยกวา              4   

วทิยานิพนธ                12 

 

 
        หนวยกติ 
รายวชิาในหลกัสูตร 
 
หมวดวชิาบงัคบั แผน ก แบบ ก (2)  
 
PHSE 631 หลกัการเทคโนโลยสีิง่แวดลอม        3(3-0-6) 
 
PHSE 654 การจดัการคณุภาพสิง่แวดลอม       3(3-0-6) 
 
PHSE 692 สมัมนาทางเทคโนโลยีสิง่แวดลอม                                                                                     2(2-0-4) 
 
PHSE 615 บญัชีการระบายมลพษิทางอากาศ        3(3-0-6) 
 
PHSE 664 วศิวกรรมการประปาและน้ําเสยี       3(3-0-6) 
 
PHSE 668 การจดัการมูลฝอยและของเสียอนัตราย      3(3-0-6) 
 
PHSE 613 การพฒันางานวจิยัดานเทคโนโลยีสิง่แวดลอมและสถติ ิ     3(3-0-6) 
 
 
หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก 2 ไมนอยกวา 4 หนวยกติ โดยสามารถเลือก   1 รายวชิาจากกลุมที ่1 ถงึกลุมที ่4 และสามารถ
เลือกรายวชิาจากกลุมที ่5 เพิม่เตมิได 
 
1. กลุมวชิาดานน้ําดแีละน้ําเสยี 
 
PHSE 634 การออกแบบวศิวกรรมประปา       3(2-2-5) 
 
PHSE 635 การออกแบบวศิวกรรมน้ําเสยี       3(3-0-6) 
 
PHSE 638 การใชแบบจาํลองคณุภาพน้ําและการจดัการ      3(3-0-6) 
 
PHSE 657 การปฏบิตักิารและควบคมุหนวยทดลอง      2(1-2-3) 
 
 
2. กลุมวชิาดานการจดัการสิง่แวดลอมและการประเมนิความเสีย่ง 
 
PHSE 561 การประเมนิและควบคมุการพฒันาโครงการ      3(3-0-6) 
 
PHSE 562 เทคโนโลยีรีไซเคลิและการนํากลบัมาใชใหม      3(3-0-6) 
 
PHSE 563 วทิยาการระบาดทางสิง่แวดลอม  2(2-0-4)
 
PHSE 642 การประเมนิความเสีย่งทางสขุภาพและสิง่แวดลอม     3(3-0-6) 
 
PHSE 644 พื้นฐานพษิวทิยาสิง่แวดลอม       2(2-0-4) 
 
PHSE 646 การประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอม      3(3-0-6) 
 



PHSE 624 เศรษฐศาสตรสิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติ  3(3-0-6)
 
PHSE 623 เครือ่งมือวเิคราะหเพือ่การจดัการสิง่แวดลอม      3(3-0-6) 
 
3. กลุมวชิาดานอากาศและเสียง 
 
PHSE 666 วศิวกรรมการระบายอากาศในงานอตุสาหกรรม     3(3-0-6) 
 
PHSE 674 การออกแบบระบบควบคมุฝุ นละออง      3(3-0-6) 
 
PHSE 676 การออกแบบระบบควบคมุมลพษิกาซ      3(3-0-6) 
 
PHSE 680 การควบคมุมลพษิทางเสยีง       3(3-0-6) 
 
PHSE 686 การจาํลองคณุภาพอากาศและการจดัการ      3(3-0-6) 
 
4. กลุมวชิาดานของเสียและของเสียอนัตราย 
 
PHSE 640 การเคลือ่นตวัของมลพษิในน้ําใตดนิและการควบคมุ     3(3-0-6) 
 
PHSE 600 การประยุกตใชพืชเพือ่การจดัการสิง่แวดลอม       3(2-3-5) 
 
PHSE 695 การซอมเสรมิและฟ้ืนฟูพื้นทีป่นเป้ือน      3(3-0-6) 
 
5. กลุมวชิาเลือกเสรี 
 
PHSE 564 การแนะนําระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรและภาพถายระยะไกล    3(2-2-5) 
 
PHSE 565 ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตรและภาพถายระยะไกลข ัน้สงู    3(2-2-5) 
 
PHSE 622 การฝึกปฏบิตัดิานเทคโนโลยีสิง่แวดลอม       1(0-2-1) 
 
PHSE 579 การเรียนรูเทคโนโลยีสิง่แวดลอมโดยใชปญัหาเป็นฐาน     3(3-0-6) 
 
PHSE 621 กรอบแนวคดิทางทฤษฎดีานเทคโนโลยีสิง่แวดลอม      3(3-0-6) 
 
PHSE 670 การชกัตวัอยางสิง่แวดลอมและวเิคราะห      3(2-2-5) 
 
วทิยานิพนธ 
 
PHSE 698 วทิยานิพนธ         12(0-48-0) 
 
 
*  ขอมูลอาจมีการเปลีย่นแปลงกรณีมีการเสนอปรบัปรุงหลกัสตูร 
 
  
จุดเดนของหลกัสูตร 

 ภาควชิาวศิวกรรมสขุาภบิาล มเีป าหมาย ทีจ่ะผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ความสามารถและความเชีย่วชาญดานเทคโนโลยี

สิง่แวดลอม  โดยมีความพรอมอยางยิง่ในดานอปุกรณวทิยาศาสตรและแบบจาํลองทีส่ามารถใชในงานวจิยัและการทาํวทิยานิพนธใน

เชงิลกึอยางครบถวน 

 บุคลากรหลกัของภาควชิาฯ เป็นผูมีชือ่เสยีงมีประสบการณและความเชีย่วชาญในการแกไขปญัหาปรบัปรุง  ควบคมุและ

ออกแบบในงานวศิวกรรมดานระบบบาํบดัน้ําเสยี  ผลติน้ําด ี  มลพษิทางอากาศและขยะมูลฝอย  ท ัง้ยงัเป็นทีป่รกึษาใหในหนวยงาน

ของภาครฐัและเอกชน 

 รายละเอยีดของภาควชิาวศิวกรรมสขุาภบิาล  คณะสาธารณสุขศาสตร มีหลกัสตูรทีเ่ปิดสอน 

-  หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีสิง่แวดลอม 

-  หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิาเทคโนโลยีสิง่แวดลอม (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

 สถานทีต่ ัง้ของภาควชิาฯ และหองปฏบิตักิาร 



-  สถานทีต่ ัง้ :  ภาควชิาวศิวกรรมสขุาภบิาล  คณะสาธารณสุขศาสตร อาคาร 2 ชัน้ 2 

-  หองปฏบิตักิาร  :  หองปฏบิตักิารอาคาร 6 ชัน้ 3 หองปฏบิตักิารน้ําดแีละน้ําเสยี อาคาร 7 ชัน้ 3 

    และหองปฏบิตักิารอากาศ อาคาร 7  ชัน้ใตดนิ 

 

ทนุทีห่ลกัสตูรสาขาวชิามีใหนกัศกึษา  
-  ทนุภาควชิา “คาลงทะเบยีน สาํหรบัผูสมคัรทีไ่ดคะแนนเฉลีย่เกยีรตนิิยม จาํนวน 2 ทนุ” 

 
การสมคัร 
 รบัสมคัร เฉพาะทาง Internet   ที ่ http://www.grad.mahidol.ac.th    

     
 
หลกัฐานการสมคัร 

ผูสมคัรสงเอกสารหลกัฐานประกอบการสมคัรในระบบ Online ดวยวธิี Uploadไฟลเทานัน้โดยขนาดของไฟลเอกสารตาง ๆ  
ไมเกนิ 2 MB  รูปแบบไฟล pdf  เฉพาะรูปถายใหสงไฟลรปูแบบ jpeg  
  

- รูปถายขนาด 1 น้ิว           
-      สาํเนาปรญิญาบตัร/หรือหนงัสอืรบัรองการจบการศกึษา (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)     

- หนงัสอืรบัรองวากาํลงัศกึษาอยูในปีการศกึษาสดุทาย  (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู)   

- Transcript ฉบบัสมบูรณตลอดหลกัสตูร (สาํหรบัผูทีจ่บการศกึษาแลว)    

- Grade Report ทีป่รากฏรายวชิา และเกรดทีไ่ดรบัต ัง้แตภาคการศกึษาแรก    
จนถงึปีการศกึษาสดุทายกอนสาํเร็จการศกึษา (สาํหรบัผูทีก่าํลงัศกึษาอยู) 

- สาํเนาบตัรประชาชน         

- สาํเนาทะเบยีนบาน          

- หนงัสอืรบัรองประสบการณการทาํงาน (เฉพาะผูสมคัรแผน ข)                                                    

- หนงัสอืรบัรองผลการสอบความรูภาษาองักฤษ 

- เอกสารหลกัฐานการชาํระเงนิ         
 
 
อาจารยผูรบัผดิชอบ 
     1.  รศ.ดร. นิภาพรรณ  กงัสกลุนิต ิ       (E-mail : nipapun.kun@mahidol.ac.th) 

    หอง 6307  อาคาร 6  ชัน้ 3  ภาควชิาวศิวกรรมสขุาภบิาล   คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล 
    โทรศพัท 0  2354  8540  โทรสาร 0 2354  8540 
 

     2.  รศ.ดร. เนาวรตัน  เจรญิคา          (E-mail :  naowarut.cha@mahidol.ac.th) 
    หอง 6304 อาคาร 6  ชัน้ 3  ภาควชิาวศิวกรรมสขุาภบิาล   คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล 
    โทรศพัท 0  2354  8540  โทรสาร 0 2354  8540 

      
เจาหนาทีป่ระสานงานของหลกัสูตร  
 นางสาวปรชิาต ิ ศรีสวุรรณ  (E-mail : jackneverdie@hotmail.com) 
           หองธุรการ  อาคาร  2  ชัน้  2   ภาควชิาวศิวกรรมสขุาภบิาล  คณะสาธารณสขุศาสตร  มหาวทิยาลยัมหดิล 

    โทรศพัท 0  2354  8540  โทรสาร 0 2354  8540 
 

 
 
 
 
 

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

หมายเหต ุ 1. ดรูายละเอยีดขอมลูการศกึษาตอเพิม่เตมิไดที ่www.grad.mahidol.ac.th

 


