
รายละเอยีดของรายวิชาโดยสงัเขป 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

 

หมวดที่ ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑.   รหัสและชื่อรายวิชา  

  สวทบ ๖๐๓   เทคโนโลยีการจัดการมลพิษส่ิงแวดลอม 

  ENTM 603   Technology of Environmental Pollution Management 

 

๒.   จํานวนหนวยกิต  ๓ (๓-๐-๖) หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 

๓.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจดัการส่ิงแวดลอม (หลักสูตรภาคพิเศษ) 

  เปนรายวิชาในหมวดวิชาบงัคับ  

 
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 ประภักด ี

ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ 

ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจกิุลชัย 

อ.ดร.มณฑิรา ยุติธรรม 

 

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที ่๑ ชั้นปที ่๑ 

 

๖.   รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี 

 

๗.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  ไมมี 

 

๘.   สถานที่เรียน  

 เรียนทุกวันอาทิตย อาคารส่ิงแวดลอมพัฒนดล  

 คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และการสอนสดออนไลน 

 

๙.   วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

 

mailto:jaruwan.won@mahidol.ac.th


 

หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

๑.   จุดมุงหมายของรายวิชา     
 เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาสามารถ  
 ๑.๑ วิเคราะหหลักการและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางส่ิงแวดลอม แยกแยะปญหามลพิษทางส่ิงแวดลอม 
รวมถึงที่มาของมลพิษประเภทตางๆ สามารถชี้นําสังคมใหเขาใจสภาพปญหาอยางมีจรรยาบรรณ  
 ๑.๒ วิเคราะหปญหาส่ิงแวดลอมจากมลพิษประเภทตาง ๆ รวมถึงวเิคราะหความเส่ียงของมลพิษที่มีตอมนษุยและ
ส่ิงแวดลอม 
 ๑.๓ ประเมินความเส่ียงและผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในสถานการณปจจุบัน และแนวทางแกไข 
 ๑.๔ ประยกุตเทคโนโลยีในการปองกัน และการลดควบคุมมลพิษมาใชเปนแนวทางในการแกไขและจัดการปญหา
มลพิษทางส่ิงแวดลอม    
 ๑.๕ ทํางานเปนกลุมและรับผิดชอบงานที่ไดรบัมอบหมาย มสีวนรวมในการอภิปรายกลุม และนําเสนองานโดยใช
เทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม   
 
๒.   วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา   
  เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกับมลพิษทางส่ิงแวดลอม เขาใจหลักการในการควบคุมและปองกันมลพิษ
ทางส่ิงแวดลอม  สามารถนําความรูไปประยุกตการดําเนินการควบคุมแกไขปญหาคุณภาพส่ิงแวดลอมไดอยาง
เหมาะสม 
 

หมวดที่ ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 

๑.   คําอธิบายรายวชิา   
  หลักการเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางส่ิงแวดลอม แหลงกําเนิดมลพิษ เทคโนโลยีในการปองกัน และ
การควบคุมมลพิษทางน้ํา อากาศ เสียง ดินและน้ําใตดิน เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย เทคโนโลยีในการจัดการขยะและ
ของเสียอันตราย เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ การการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม และ การฟนฟูคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม การประเมินความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ  
  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         ๖ ชั่วโมง 
  จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห   ๐ ชั่วโมง 
   

 
 

  
 
 

 



หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.   แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ 

จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
และสื่อที่ใช 

อาจารยผูสอน 
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา

ดวย
ตนเอง 

๑) 
 
 

๑.  ประเภท และ แหลงมลพิษ 
๒.  หลักการการปองกัน ควบคุม และบําบัด
มลพิษส่ิงแวดลอม 
๓.  เทคโนโลยีการบําบัดมลพิษส่ิงแวดลอม 
๔.  เทคโนโลยีการฟนฟูส่ิงแวดลอม 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 
กรณีศึกษา 
การอภิปรายกลุม
ม อ บ ห ม าย งาน 
และสืบคนขอมูล
ผ าน เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ  

รศ.ดร.  

จารุวรรณ  
วงคทะเนตร 

๒) 
๓) 
 

แนะนํารายวิชา 

การจดัการมลพษิทางน้ํา 

๑. แหลงกําเนิดมลพิษทางน้ํา  

๒. ผลกระทบของมลพิษทางน้ํา 

๓. คุณภาพน้ํา 

๔. การฟนฟูคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

ธรรมชาต ิ

๕. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

รศ.ดร.  

จารุวรรณ  

วงคทะเนตร 

        ๔) 
   

การบําบัดมลพษิทางน้ํา 

๑. เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย 

๒. การควบคุมมลพิษทางน้ํา 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

รศ.ดร.  

จารุวรรณ  

วงคทะเนตร 

 

 

         ๕) 
 

การจดัการการปนเปอนน้ําใตดนิ 

๑.  คุณภาพน้ําใตดินและการตรวจวดั 

๒.  การปนเปอนในชั้นน้ําใตดิน 

๓.  การควบคุมและปองกันการปนเปอนใน

ชั้นน้ําใตดิน 

๔.  เทคโนโลยีในการบําบัดและฟนฟูน้ําใต

ดิน 

 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร. อัจฉรา  

อัศวรุจกิุลชัย 

 



สัปดาหที ่ หัวขอ 

จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
และสื่อที่ใช 

อาจารยผูสอน 
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา

ดวย
ตนเอง 

๖) 
๗) 

 

การจดัการขยะและของเสียอันตราย  

๑.  ประเภทและแหลงกําเนิดของขยะและ                

ของเสียอันตราย 

๒.  การจัดการขยะชุมชน  

๓.  การจัดการกากอตุสาหกรรม  

๔.  ของเสียอันตราย การควบคุมปองกัน                   

การเคล่ือนยายขามแดน 

๕.  เทคโนโลยีในการลดและการแปรรูป  

ของเสีย 
๖.  เทคโนโลยีในการบําบัดและการกําจัด               
ของเสีย 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร. อัจฉรา 
อัศวรุจกิุลชัย 

๘) 
 

วัตถุอันตราย  

๑.  ประเภทวตัถุอันตราย 

๒.  การควบคุมและการจัดการวัตถุอันตราย 

การขนสง การควบคุมเหตุ และสถานการณ

ฉุกเฉินจากวัตถุอันตราย 

๓.  ผลกระทบของของเสียและวัตถุอันตราย 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร. อัจฉรา 

อัศวรุจกิุลชัย 

๙) 
 

สอบกลางภาค: Take home/Oral Examination 

๑๐) 
๑๑) 

 

การจดัการมลพษิทางดิน  

๑.  แหลงกําเนดิมลพิษทางดิน 

๒.  คุณภาพดนิและการตรวจวดั 

๓.  หลักการจัดการมลพษิทางดิน  

๔.  ผลกระทบจากมลพิษทางดิน 

๕. เทคโนโลยีในการบําบัดและฟนฟูคุณภาพ

ดิน 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

อ.ดร. มณฑิรา 
ยุติธรรม 

๑๒)  
๑๓) 

 

การจดัการมลพษิทางอากาศ 

๑.  แหลงกําเนดิมลพิษทางอากาศ 

๒.  คุณภาพทางอากาศและการตรวจวัด 

๓.  ผลกระทบของมลพษิทางอากาศ 

๔.  เทคโนโลยีการควบคุมและบําบัดมลพิษ

ทางอากาศ  

 

๖ ๐ ๑๒ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร. 

เอื้อมพร 

มัชฌิมวงศ 

 



สัปดาหที ่ หัวขอ 

จํานวนชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
และสื่อที่ใช 

อาจารยผูสอน 
บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษา

ดวย
ตนเอง 

๑๔ 

 

การจดัการมลพษิทางเสียง 

๑ . แห ล งกํ า เนิ ด มลพิ ษ ท างเสี ย งและ                   

การตรวจวัด 

๒.  ผลกระทบของมลพิษทางเสียง 

๓.  เทคโนโลยีในการควบคุมและปองกัน

มลพิษทางเสียง 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 

กรณีศึกษา และ

การอภิปรายกลุม 

ผศ.ดร. 

เอื้อมพร 

มัชฌิมวงศ 

 

๑๕ 
 

การประเมินความเส่ียงทางดานส่ิงแวดลอม 
และสุขภาพ 
๑.  หลักการและขั้นตอนการประเมิน              
ความเส่ียง 

• Hazard Identification 

• Dose-Response Assessment 

• Exposure Assessment 

• Risk Characterization 
๒. กรณีศึกษาการประเมินความเส่ียงจาก

มลพิษส่ิงแวดลอม 

๓ ๐ ๖ บรรยาย 
กรณีศึกษา และ
การอภิปรายกลุม 

รศ.ดร. 

เบญจภรณ 

ประภักด ี

๑๖ 
 

- การนําเสนอรายงาน 
ดานเทคโนโลยีการจดัการมลพษิส่ิงแวดลอม 
- สรุปสาระสําคัญของรายวิชา 

๓ ๐ ๖ บรรยาย  การทํา
รายงานกลุมและ
นําเสนอรายงาน
โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รศ.ดร.  

จารุวรรณ  
วงคทะเนตร 

๑๗ 
 

สอบปลายภาค: Take home/Oral examination 

 รวมจํานวนชั่วโมง 
ตลอดภาคการศึกษา 

๔๕ ๐ ๙๐   

 
๒.   แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที ่ วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ สัดสวนของการประเมินผล 

๑ การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

๘ 

๑๗ 

๓๕% 

๓๕% 

๒ การมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียน
อภิปรายกลุม กรณีศึกษา 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 

๓ การมอบหมายงานและ              

การนําเสนองานดานส่ิงแวดลอม 

๑๕ ๒๐% 

 
 


