รายละเอียดของรายวิชาโดยสังเขป
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะสิง่ แวดลอมและทรัพยากรศาสตร
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
สวทบ ๖๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอม
ENTM 603 Technology of Environmental Pollution Management
๒. จํานวนหนวยกิต

๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิง่ แวดลอม (หลักสูตรภาคพิเศษ)
เปนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
รศ.ดร.จารุวรรณ วงคทะเนตร
อีเมล: jaruwan.won@mahidol.ac.th โทร.02-441-5000 ตอ 1318
๔.๒ อาจารยผูสอน
รศ.ดร.จารุวรรณ วงคทะเนตร
รศ.ดร.เบญจภรณ ประภักดี
ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ
ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจกิ ุลชัย
อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปที่ ๑

๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)

ไมมี

๘. สถานที่เรียน
เรียนทุกวันอาทิตย อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และการสอนสดออนไลน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ
๑.๑ วิเคราะหหลักการและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดลอม แยกแยะปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม
รวมถึงที่มาของมลพิษประเภทตางๆ สามารถชี้นําสังคมใหเขาใจสภาพปญหาอยางมีจรรยาบรรณ
๑.๒ วิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอมจากมลพิษประเภทตาง ๆ รวมถึงวิเคราะหความเสี่ยงของมลพิษที่มีตอ มนุษยและ
สิ่งแวดลอม
๑.๓ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในสถานการณปจ จุบัน และแนวทางแกไข
๑.๔ ประยุกตเทคโนโลยีในการปองกัน และการลดควบคุมมลพิษมาใชเปนแนวทางในการแกไขและจัดการปญหา
มลพิษทางสิ่งแวดลอม
๑.๕ ทํางานเปนกลุมและรับผิดชอบงานที่ไดรบั มอบหมาย มีสวนรวมในการอภิปรายกลุม และนําเสนองานโดยใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดลอม เขาใจหลักการในการควบคุมและปองกันมลพิษ
ทางสิ่ งแวดล อ ม สามารถนํ าความรูไปประยุก ต ก ารดํ าเนิ น การควบคุ ม แก ไขป ญ หาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ มได อ ยาง
เหมาะสม
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ

๑. คําอธิบายรายวิชา
หลักการเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดลอม แหลงกําเนิดมลพิษ เทคโนโลยีในการปองกัน และ
การควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศ เสียง ดินและน้ําใตดิน เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย เทคโนโลยีในการจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ การการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม และ การฟนฟูคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การประเมินความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
Principle of Technology of environmental pollution management; sources of pollution;
technology for prevention and control pollution in water, air, noise, soil and groundwater;
wastewater treatment technology; technology for solid and hazardous waste management; air
pollution control technology; environmental quality monitoring; environmental quality
remediation; environmental health risk assessment
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห

๖ ชั่วโมง
๐ ชั่วโมง

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล

๑. แผนการสอน

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๓
๐
๖

สัปดาหที่

หัวขอ

๑)

๑. ประเภท และ แหลงมลพิษ
๒. หลักการการปองกัน ควบคุม และบําบัด
มลพิษสิ่งแวดลอม
๓. เทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม
๔. เทคโนโลยีการฟนฟูสิ่งแวดลอม

๒)
๓)

แนะนํารายวิชา
การจัดการมลพิษทางน้ํา
๑. แหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา
๒. ผลกระทบของมลพิษทางน้ํา
๓. คุณภาพน้ํา
๔. การฟนฟูคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ
๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา

๖

๐

๑๒

๔)

การบําบัดมลพิษทางน้ํา
๑. เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
๒. การควบคุมมลพิษทางน้ํา

๓

๐

๕)

การจัดการการปนเปอนน้ําใตดนิ
๑. คุณภาพน้ําใตดินและการตรวจวัด
๒. การปนเปอนในชั้นน้ําใตดิน
๓. การควบคุมและปองกันการปนเปอนใน
ชั้นน้ําใตดิน
๔. เทคโนโลยีในการบําบัดและฟนฟูน้ําใต
ดิน

๓

๐

กิจกรรมการเรียน
การสอน
อาจารยผูสอน
และสื่อที่ใช
บรรยาย
กรณีศกึ ษา
การอภิ ป รายกลุ ม
ม อ บ ห ม าย งาน
และสื บ ค น ข อ มู ล
ผ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
บรรยาย
กรณีศกึ ษา และ
การอภิปรายกลุม

รศ.ดร.
จารุวรรณ
วงคทะเนตร

๖

บรรยาย
กรณีศกึ ษา และ
การอภิปรายกลุม

รศ.ดร.
จารุวรรณ
วงคทะเนตร

๖

บรรยาย
กรณีศกึ ษา และ
การอภิปรายกลุม

ผศ.ดร. อัจฉรา
อัศวรุจกิ ุลชัย

รศ.ดร.
จารุวรรณ
วงคทะเนตร

สัปดาหที่
๖)
๗)

๘)

๙)
๑๐)
๑๑)

๑๒)
๑๓)

หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๖
๐
๑๒

การจัดการขยะและของเสียอันตราย
๑. ประเภทและแหลงกําเนิดของขยะและ
ของเสียอันตราย
๒. การจัดการขยะชุมชน
๓. การจัดการกากอุตสาหกรรม
๔. ของเสี ย อั น ตราย การควบคุ ม ป อ งกั น
การเคลื่อนยายขามแดน
๕. เทคโนโลยีในการลดและการแปรรูป
ของเสีย
๖. เทคโนโลยี ในการบํ าบั ด และการกํ าจั ด
ของเสีย
วัตถุอันตราย
๓
๑. ประเภทวัตถุอันตราย
๒. การควบคุมและการจัดการวัตถุอันตราย
การขนสง การควบคุมเหตุ และสถานการณ
ฉุกเฉินจากวัตถุอันตราย
๓. ผลกระทบของของเสียและวัตถุอันตราย
สอบกลางภาค: Take home/Oral Examination
การจัดการมลพิษทางดิน
๑. แหลงกําเนิดมลพิษทางดิน
๒. คุณภาพดินและการตรวจวัด
๓. หลักการจัดการมลพิษทางดิน
๔. ผลกระทบจากมลพิษทางดิน
๕. เทคโนโลยีในการบําบัดและฟนฟูคุณภาพ
ดิน
การจัดการมลพิษทางอากาศ
๑. แหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศ
๒. คุณภาพทางอากาศและการตรวจวัด
๓. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ
๔. เทคโนโลยีการควบคุมและบําบัดมลพิษ
ทางอากาศ

กิจกรรมการเรียน
การสอน
อาจารยผูสอน
และสื่อที่ใช
บรรยาย
กรณีศกึ ษา และ
การอภิปรายกลุม

ผศ.ดร. อัจฉรา
อัศวรุจกิ ุลชัย

๐

๖

บรรยาย
กรณีศกึ ษา และ
การอภิปรายกลุม

ผศ.ดร. อัจฉรา
อัศวรุจกิ ุลชัย

๖

๐

๑๒

บรรยาย
กรณีศกึ ษา และ
การอภิปรายกลุม

อ.ดร. มณฑิรา
ยุติธรรม

๖

๐

๑๒

บรรยาย
กรณีศกึ ษา และ
การอภิปรายกลุม

ผศ.ดร.
เอื้อมพร
มัชฌิมวงศ

สัปดาหที่

หัวขอ

๑๔

การจัดการมลพิษทางเสียง
๑ . แห ลงกํ าเนิ ด ม ลพิ ษ ท างเสียงและ
การตรวจวัด
๒. ผลกระทบของมลพิษทางเสียง
๓. เทคโนโลยีในการควบคุมและปองกัน
มลพิษทางเสียง
การประเมินความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ
๑. หลักการและขั้นตอนการประเมิน
ความเสี่ยง
• Hazard Identification
• Dose-Response Assessment
• Exposure Assessment
• Risk Characterization
๒. กรณีศกึ ษาการประเมินความเสี่ยงจาก
มลพิษสิ่งแวดลอม
- การนําเสนอรายงาน
ดานเทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดลอม
- สรุปสาระสําคัญของรายวิชา

๑๕

๑๖

๑๗

จํานวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา
ดวย
ตนเอง
๓
๐
๖

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
วิธีการประเมิน
การสอบกลางภาค
๑
การสอบปลายภาค
การมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน
๒
อภิปรายกลุม กรณีศึกษา
๓
การมอบหมายงานและ
การนําเสนองานดานสิ่งแวดลอม

บรรยาย
กรณีศกึ ษา และ
การอภิปรายกลุม

ผศ.ดร.
เอื้อมพร
มัชฌิมวงศ

รศ.ดร.
เบญจภรณ
ประภักดี

๓

๐

๖

บรรยาย
กรณีศกึ ษา และ
การอภิปรายกลุม

๓

๐

๖

บรรยาย การทํ า รศ.ดร.
รายงานกลุ ม และ จารุวรรณ
นํ า เสนอรายงาน วงคทะเนตร
โดยใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๐

๙๐

สอบปลายภาค: Take home/Oral examination
รวมจํานวนชั่วโมง
ตลอดภาคการศึกษา

กิจกรรมการเรียน
การสอน
อาจารยผูสอน
และสื่อที่ใช

๔๕

สัปดาหที่ประเมิน
๘
๑๗
ตลอดภาคการศึกษา

สัดสวนของการประเมินผล
๓๕%
๓๕%
๑๐%

๑๕

๒๐%

