โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ป
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
 แผน ก 1
- วิทยานิพนธ
 แผน ก 2
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- วิทยานิพนธ
 แผน ข
- หมวดวิชาบังคับ
- หมวดวิชาเลือก
- สารนิพนธ

36

หนวยกิต

36

หนวยกิต

36

หนวยกิต

36

หนวยกิต

12
6
18

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

36

หนวยกิต

12
18
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมายเหตุ
1) นักศึกษาในแผนการศึกษา แผน ก 1 และแผน ก 2 อาจจะตองลงทะเบียนเรียนโดยไมนับหนวยกิต
ในรายวิชาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม หรือ
สัมพันธกับหัวขอที่สนใจในการทําวิทยานิพนธ โดยอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลั ก หรื ออาจารย ที่คาดว า จะแตงตั้งเปน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห ลัก และตามความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวา
ดวยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

แผนการศึกษา
แผน ก 1

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
223-851 วิทยานิพนธ
(Thesis)
200-501* ระเบียบวิธีวิจัยดานวิศวกรรม
(Research Methodology in Engineering)
รวม
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
223-851 วิทยานิพนธ
(Thesis)
200-502* สัมมนาวิศวกรรม
(Seminar in Engineering)
รวม
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
223-851 วิทยานิพนธ
(Thesis)
รวม
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
223-851 วิทยานิพนธ
(Thesis)

9(0-27-0)
3((3)-0-6)
9 หนวยกิต
9(0-27-0)
1(0-2-1)
9 หนวยกิต
9(0-27-0)
9 หนวยกิต
9(0-27-0)

รวม

9 หนวยกิต

* นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว แบบ Audit (A) และตองผานการประเมินจาก
อาจารย ผู ส อน โดยได รั บ สั ญ ลั ก ษณ S แต ไ ม นั บ หน ว ยกิ ต โดยรายวิ ช าสั ม มนาวิ ศ วกรรม มี กิ จ กรรม
ประกอบการเรียนรูและเสริมทักษะเปนภาษาอังกฤษ

เเผน ก 2
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
223-501 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Treatment Technology)
223-502 วิศวกรรมประปาขั้นสูง
(Advanced Water Supply Engineering)
223-521 การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง
(Advanced Air Pollution Control)
200-501* ระเบียบวิธีวิจัยดานวิศวกรรม
(Research Methodology in Engineering)
รวม
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
223-511 วิศวกรรมของเสียและการวางแผน
(Solid Waste Engineering and Planning)
200-502* สัมมนาวิศวกรรม
(Seminar in Engineering)
223-5xx วิชาเลือก
(Elective Subject)
223-850 วิทยานิพนธ
(Thesis)
รวม

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
12 หนวยกิต
3((3)-0-6)
1(0-2-1)
6((6)-0-12)
3(0-9-0)
12 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
223-850 วิทยานิพนธ
(Thesis)
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
223-850 วิทยานิพนธ
(Thesis)

9(0-27-0)
รวม

9 หนวยกิต
6(0-18-0)

รวม

6 หนวยกิต

* นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว แบบ Audit (A) และตองผานการประเมินจาก
อาจารยผูสอน โดยไดรับสัญลักษณ S แตไมนับหนวยกิต โดยรายวิชาสัมมนาวิศวกรรม มีกิจกรรมประกอบการ
เรียนรูและเสริมทักษะเปนภาษาอังกฤษ

เเผน ข

ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
223-501 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียขั้นสูง
(Advanced Wastewater Treatment Technology)
223-502 วิศวกรรมประปาขั้นสูง
(Advanced Water Supply Engineering)
223-521 การควบคุมมลพิษทางอากาศขั้นสูง
(Advanced Air Pollution Control)
200-501* ระเบียบวิธีวิจัยดานวิศวกรรม
(Research Methodology in Engineering)
รวม
ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
223-511 วิศวกรรมของเสียและการวางแผน
(Solid Waste Engineering and Planning)
200-502* สัมมนาวิศวกรรม
(Seminar in Engineering)
223-5xx วิชาเลือก
(Elective Subject)
223-852 สารนิพนธ
(Minor Thesis)
รวม
ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
223-5xx วิชาเลือก
(Elective Subject)
223-852 สารนิพนธ
(Minor Thesis)
รวม

3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
12 หนวยกิต
3((3)-0-6)
1(0-2-1)
9((9)-0-18)
1(0-3-0)
13 หนวยกิต
9((9)-0-18)
1(0-3-0)
10 หนวยกิต

ชั้นปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
223-852 สารนิพนธ
(Minor Thesis)

4(0-12-0)
รวม

4 หนวยกิต

* นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกลาว แบบ Audit (A) และตองผานการประเมินจาก
อาจารยผูสอน โดยไดรับสัญลักษณ S แตไมนับหนวยกิต โดยรายวิชาสัมมนาวิศวกรรม มีกิจกรรมประกอบการ
เรียนรูและเสริมทักษะเปนภาษาอังกฤษ

