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หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
           สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

            หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 

    ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
    วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
(ภาษาไทย)           : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
(ภาษาอังกฤษ)       :  Master of Science Program in Environmental Technology  

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Environmental Technology)  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M.Sc. (Environmental Technology)   

 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 36 หน่วยกิต 
 

5.    รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี 
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5.2 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

  รับนักศึกษาท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 

5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ 

 
5.5 การให้ปริญญากับผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.    สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2555 
6.2 
6.3 

 
6.4 

 
6.5 

 
6.6 

เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2555  
คณะกรรมการวิชาการเห็นชอบ 
ในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเห็นชอบ  
ในการประชุม ครั้งที ่4/2554 วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประชุม ครั้งที ่20/2554 วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุม ครั้งที ่7/2554      
วันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 

7.    ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2557  
 

8.     อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
8.2 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
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8.3 เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย 
8.4 นักวิจัย 
8.5 ผู้ช านาญการสิ่งแวดล้อม  
  

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่
ต าแหน่ง/ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายฐปน  ชื่นบาล * Ph.D. 
Environmental 
Engineering 

Illinois Institute of 
Technology, USA 

2541 

วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2535 
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสุรีย์พร  เจรียงประเสริฐ 
วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534 
วท.บ. เกษตรศาสตร์(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2522 

3 อาจารย ์ นางมุจลินทร ์ ผลจันทร ์* Ph.D. Environmental 
Engineering 

University of Newcastle 
upon Tyne, UK 2550 

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
วท.บ. เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

4 อาจารย ์ นางศิราภรณ์  ชื่นบาล * 
วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 
MBA Finance Keller Graduate School of 

Management, USA 
2540 

วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534 

5 อาจารย ์ นางสาวศรีกาญจนา  คล้ายเรือง 
วท.ด. เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 
วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 

 

*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

   ในขณะที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ โดยจะเห็นได้จากสาระส าคัญของ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2509-2504) จนถึงฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2554-2550) ส่งผลให้ประเทศไทยต้องด าเนินนโยบายการค้าเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพ่ิมและการ
ผลักดันให้ผู้ผลิตในประเทศต้องปรับตัวให้แข่งขันกับคู่แข่งประเทศอ่ืน ๆ ได้ส่งผลและสร้างแรงกดดัน
ต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เสื่อมโทรมลง ซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงพบได้ใน
แทบทุกพ้ืนที่ของประเทศ เช่น ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อีก
ทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ลดความอุดมสมบูรณ์ลง ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่ถูกท าลายอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงปัญหามลพิษเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของประชากรและ
การอุปโภคและบริโภคท่ีเกินพอดี ได้แก่ คุณภาพน้ าและอากาศท่ีอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน และ
ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากข้ึนเกินศักยภาพในการก าจัดได้ทัน ขณะที่การน าเข้า
สารอันตรายที่ใช้ในการผลิตมีมากขึ้น เป็นต้น ปัญหาการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
รวมทั้งปัญหามลภาวะที่เกิดข้ึนเหล่านี้ นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ท าให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ 
จึงออกกฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ออกมารองรับปัญหาดังกล่าว เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  และการก าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ท าให้ใน
ปัจจุบัน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ตระหนักความส าคัญในการร่วมมือกันรักษา
สภาพแวดล้อม ท าให้งานด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทอย่างส าคัญในกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพ่ือ
เสริมสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมจะต้องค านึงถึงกระบวนการผลิต
และการก าจัดของเสียจากข้ันตอนการผลิตไม่ให้ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม รวมไปถึงการเกษตรใน
ปัจจุบันที่เน้นการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการดินและน้ า การใช้
เทคโนโลยี เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ไม่ท าลายสภาพแวดล้อม นอกจากกฎหมายและมาตรฐานใน
ระดับประเทศที่เป็นสิ่งส าคัญแล้วยังมีสนธิสัญญาและพันธกิจระหว่างประเทศ ที่จะต้องให้
ความส าคัญ  จากสาเหตุข้างต้นจะเห็นได้ว่า บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นมีความส าคัญ
อย่างมากต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศ   ดังนั้นการพัฒนาบุคคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อมจึงถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   แม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องมือที่ส าคัญท่ีท าให้ประชากรมีรายได้มากข้ึน มีความเป็นอยู่ที่

ดีขึ้น แต่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจท าให้ชุมชนมีความสุขและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริง ถ้าต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม จึงท าให้มักเกิดปัญหาความไม่
เข้าใจกันอยู่เสมอระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของรัฐ และชุมชน ดังนั้นความรู้
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และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม จึงนับได้ว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาชุมชน และการ
สร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข็มแข็ง ต้องมีการพัฒนาทั้งด้านตัวบุคคล สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร  
              การพัฒนาหลักสูตรเน้นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในสภาวะปัจจุบันและ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรองรับกับ
ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่มีความสามารถใน
เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  สามารถท างานรวมกับชุมชนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนอย่าง
มืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อตรงต่อวิชาชีพ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
              ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการใช้
ความรู้ เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้นี้กลับคืนสู่ท้องถิ่นและท้องถิ่นสามารถยืนอยู่บนฐานความรู้เดิม ในการประยุกต์ใช้
ความรู้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มาพร้อมกับการพัฒนา โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรม ที่ต้องน า
ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิต รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่จะก าจัดอย่างไร หรือควรน ามาใช้
ประโยชน์อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าและเหมาะสม 
 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

        วิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพในกลุ่มของ เทคโนโลยีชวีภาพทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ทช 510 เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม  
ทช 511 ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม 
ทช 512 การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมทางชีววิทยา  

         ทช 513     ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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13.2   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
    วิชาในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
   เทคโนโลยีชีวภาพ 

       ทว 510 กระบวนการและการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย              
        ทว 511 มลพิษอากาศและการควบคุม                                     
        ทว 512 การก าจัดขยะ-ของเสียอันตรายและการจัดการ                     
        ทว 513 มลพิษทางดินและการควบคุม                        
        ทว 514 เทคโนโลยีการบ าบัดและฟ้ืนฟูดิน                         
        ทว 515 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                              
   ทว 516 กระบวนการของจุลินทรีย์ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม        
         ทว 517 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 

   ทว 518 หัวข้อสนใจ 
13.3 การบริหารจัดการ   

 1) ให้มีผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา  เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์
ประจ า หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา  ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของ
รายวิชา  การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล 

 2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ      คณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา 
การจัดตารางเรียนการวัดผลและประเมินผล  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา ความส าคัญ  
สร้างนักวิชาการและนักวิจัยรุ่นใหม่ทางสิ่งแวดล้อมบนฐานรากของเทคโนโลยีที่

ทันสมัย เสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มี
ความตระหนักในงานสิ่งแวดล้อมท้ังในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เพ่ือคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่
สมดุล สังคมท่ีมีความสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้มีความรู้เพ่ือการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ สามารถเชื่อมโยงความรู้ เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหา
สิ่งแวดล้อม  

2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้น าทางวิชาการ 
สร้างงานวิจัยให้มีคุณค่าทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนาสู่การใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้เกิดประโยชน์ 

3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้อมให้เป็นผู้มุ่งมั่น อดทน 
สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรที่ประกอบด้วย แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง 
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (3 ปี) 
 

2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ 
1.พัฒนาบุคลากรดา้นการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์
จากการน าความรู้ทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมไปปฎิบตัิงานจริง 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนให้ท างานบริการวิชาการแก่
องค์กรภายนอก 
2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน 
การสอนให้ท างานด้านวิจัย 
3.สนับสนุนบุคลากรใฝ่หาความรู้
และ  ความก้าวหน้าอยู่เสมอ 

ตัวบ่งช้ี 
1.บุคลากรได้รบัการพัฒนาทางด้าน
วิชาการ 
 
หลักฐาน 
1.ปริ ม าณงานบริ ก า ร วิ ช า ก า ร
อาจารย์ในหลักสูตร 
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
 2.ปริมาณงานวิจัยและการเผยแพร่

ผลงานในรูปแบบต่างๆของอาจารย์
ในหลักสูตร 
3.กิจกรรมทีส่่งเสริมความรู้เช่น การ
ฝึกอบรมและการเข้าร่วมสมันา
วิชาการ 
 

ด้านหลักสูตร 
1.ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมใหม้ีมาตรฐานไม่ต่ ากวา่ที่ 
สกอ .ก าหนด รวมไปถึงให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
2.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความเป็นสากล 

1.พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล  
2.ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 
3.เนื้อหาของหลักสูตรต้อง
สอดคล้องกับท่ีสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนด 
4.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความก้ า วหน้ าทาง เทค โน โลยี
สารสนเทศ 
 

ตัวบ่งช้ี 
มีการประเมินผลการเรียนรูจ้ากผล
การประเมินการด าเนินงาน 
 
หลักฐาน 
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
3. การมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารว่ม
พิจารณาหลักสูตร 

 
ด้านนักศึกษา 
1.การเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็น 
ศูนย์กลาง 
2.สนับสนุนให้นักศึกษาท าวิจัย 
 

1.พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา 
2.จัดหาทุนวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีทุน
สนับสนุนในการท าวิจัย 
 

ตัวบ่งช้ี 
1.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้ายและบณัฑิตใหม่ต่อ
หลักสตูร 
2.จ านวนทุนวิจัยในแต่ละป ี
 
หลักฐาน 
1.แบบสอบถามและสถติิความพึง
พอใจท่ีมีต่อหลักสตูร 
2.จ านวนเงินทุน 

ด้านทรัพยากร 
1.ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

1.ส ารวจความต้องการของนักศึกษา
และผู้สอนในอุปกรณ์และเครื่อง
อ านวยความสะดวกในการเรียนการ
สอน 

ตัวบ่งช้ี 
1.ระดับความพึงพอใจและความ
ต้องการปัจจัยในการเรียนการสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 
 
หลักฐาน 



มคอ. 2 
 

9 

2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
1.รายงานการส ารวจความต้องการ
ของนักศึกษาในการสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของธุรกิจ  และการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
 

ตัวบ่งช้ี 
1. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการท างานของ
บัณฑิตอยู่ในระดับด ี
2. การได้งานท าของนักศึกษา 
 
หลักฐาน 
1.รายงานผลการประเมินความ   
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ 
2. สถิติการได้งานท าของนักศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ   1  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 
สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
      ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอ่ืน นอกเหนือจากระบบทวิภาค 
 
2 การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  - ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน      - เดือนกันยายน 
  - ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน  - เดือนกุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก .พ .) รับรอง เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบและประกาศอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง  
ที่บังคับใช้ในขณะนั้น 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

1) ใช้วิธีการคัดเลือก หรือทดสอบความรู้ หรือทั้งสองวิธี โดยมหาวิทยาลัยจะก าหนด
รายละเอียดในประกาศรับสมัครเป็นคราว ๆ ไป 

2) หลักสูตรจะเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1  และ 2 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
      1) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้จบสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อม หรอื

สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ใกล้เคียง ท าให้คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ ท าให้มีพ้ืนฐานการ
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เรียนรู้ในหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคนิคการท าการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการข้ันพ้ืนฐาน    

      2) นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1) มอบหมายหน้าที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือท าหน้าที่ดูแลและให้ค าปรึกษาแนะน า   

ถึงแผนในการเรียน ตลอดจนชี้แนะแนวทางต่างๆ 
      2) นักศึกษาที่มีความรู้ไม่เพียงพอ สามารถลงเรียนในวิชาของปริญญาตรี รหัสไม่ต่ า

กว่า 400  ได้แต่ต้องไม่เกิน 3  หน่วยกิต และไม่รวมหน่วยกิตจากวิชาเสริมพ้ืนฐาน
ที่นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

      3) นักศึกษาสามารถลงเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศ       ตามเงื่อนไขของข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้ในขณะนั้น 

 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

แผน ก แบบ ก 1 

ชั้นปีที/่จ านวนนักศึกษา 
              ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2552 2559 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 10 

รวม 5 10 10 15 20 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

 
แผน ก แบบ ก 2 

ชั้นปีที/่จ านวนนักศึกษา 
              ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2552 2559 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 10 

รวม 5 10 10 15 20 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
งบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยฯ 
รายการ 
 

งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ 
2555 2556 2552 2558 2559 

1. งบประมาณแผ่นดิน 1,130,000 1,065,000 1,212,000 1,454,400 1,745,280 
2. งบประมาณเงินรายได ้ 139,360 217,750 280,395 336,474  403,768 

 
2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559 
1.งบบุคลากร 
- อัตราเดิม 
- อัตราใหม่ 
2.งบด าเนินงาน 
- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
- ค่าสาธารณูปโภค 
3.งบลงทุน 
- ครุภัณฑ ์
- สิ่งก่อสร้าง 
4.งบอุดหนุน 
-  อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย 

(ส านักวิจัย) 

 
- 

180,000 
 

50,000 
30,000 

 
870,000 

- 

 
- 

240,000 
 

60,000 
30,000 

 
735,000 

- 

 
- 

252,000 
 

70,000 
30,000 

 
860,000 

- 

 
- 

302,400 
 

84,000 
36,000 

 
1,032,000 

- 

 
- 

362,880 
 

100,800 
43,200 

 
1,238,400 

- 

 
2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท) 

หมวดรายรับ  
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ  

2555 2556 2557 2558 2559 
- ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 139,360 217,750 280,395 336,474  403,768 

รวม 139,360 217,750 280,395 336,474  403,768 
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2.7 ระบบการศึกษา 
     แบบชั้นเรียน 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

การเทียบโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม 
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ 209/2547 เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและ
การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2547 

 
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร  

3.1. 1 จ านวนหน่วยกิต   
 แผน ก แบบ ก 1 
เป็นแผนการศึกษาที่ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต และมีการก าหนดให้เรียน

รายวิชาจ านวน 5 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของ
บัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตร  

แผน ก แบบ ก 2 
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยใน

สาขาวิชาเฉพาะ โดยมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (จัดการศึกษาเป็น 2  แบบ) 
   3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก 1  
  1) วิชาไม่นับหน่วยกิต   7        หน่วยกิต 
  2) วิทยานิพนธ์                      36       หน่วยกิต 
                    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  36       หน่วยกิต 
  3.1.2.1 แผน ก  แบบ ก 2  
  1) วิชาไม่นับหน่วยกิต    7       หน่วยกิต 
  2) วิชาบังคับ        12 หน่วยกิต 
  3) วิชาเลือก                       12       หน่วยกิต 
           4) วิทยานิพนธ์    12       หน่วยกิต 
     รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร   36       หน่วยกิต 
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     3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  
 แผน ก แบบ ก 1  

            1) รายชื่อวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต    7        หน่วยกิต 
                                           หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทว 500  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                  3 (2-2-5)                  
ET 500  Research Methodology for Environmental Technology 
ทว  601  สัมมนา 1                                                                       1 (0-2-1) 
ET 601  Seminar 1 
ทว  602  สัมมนา 2                                                                       1 (0-2-1) 
ET 602  Seminar 2 
ทว 603  สัมมนา 3                                                                       1 (0-2-1)  
ET 603  Seminar 3      
ทว 604  สัมมนา 4                                                                       1 (0-2-1) 
ET 604  Seminar 4   

 

         หมายเหตุ : เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
 
      2) วิทยานิพนธ์                                                          36           หน่วยกิต 

ทว 691  วิทยานิพนธ์ 1                                                                6 (0-12-0)  
            ET 691  Thesis 1                                                                                           
            ทว  692  วิทยานิพนธ์ 2                                                               6 (0-18-0) 
            ET 692  Thesis 2        
            ทว 693  วิทยานิพนธ์ 3                                                               12 (0-36-0)  
            ET 693  Thesis 3                                                                                          
            ทว 694  วิทยานิพนธ์ 4                                                               12 (0-36-0) 
            ET 694  Thesis 4                            
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แผน ก แบบ ก 2  
 1) รายชื่อวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต               2           หน่วยกิต 

                                           หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   ทว 500  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม                                 3 (2-2-5)                  

ET 500  Research Methodology for Environmental Technology 
        ทว  601  สัมมนา 1                                                                       1 (0-2-1) 
            ET 601  Seminar 1 
            ทว  602  สัมมนา 2                                                                       1 (0-2-1) 
            ET 602  Seminar 2 
            ทว 603  สัมมนา 3                                                                       1 (0-2-1) 
           ET 603  Seminar 3      
            ทว 604  สัมมนา 4                                                                      1 (0-2-1) 

            ET 604  Seminar 4      
 

                    หมายเหตุ : เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U 
 
             2) วิชาบังคับ                                                             12          หน่วยกิต 

  

            ทว 501  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                                                    3 (2-2-5)                  

ET 501   Technology and Environment  
 ทว 502  การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม               3 (2-3-5) 

       ET 502  Environmental Quality Sampling and Analysis 
       ทว 503  เทคโนโลยีการบ าบัดมลพิษ                                        3 (2-2-5)  
       ET 503  Pollution Treatment  Technologies  
       ทว 504  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                             3 (3-0-6) 
       ET 504  Environmental  Quality Management 

  

            3) วิชาเลือก                                                               12          หน่วยกิต              
            เลือก   4   วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้   

ทว 510  กระบวนการและการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย               3 (2-3-5) 
            ET 510  Wastewater Treatment Processes and Operations 
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                                           หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ทว 511  มลพิษอากาศและการควบคุม                                     3 (2-2-5) 
ET 511   Air Pollution  and Control 
ทว 512  การก าจัดขยะ ของเสียอันตรายและการจัดการ                      3 (2-2-5) 
ET 512  Solid and Hazardous Waste Disposal and Management 
ทว 513  มลพิษทางดินและการควบคุม                                                3 (2-2-5) 
ET 513  Soil Pollution and Control 
ทว 514  เทคโนโลยีการบ าบัดและฟ้ืนฟูดิน                                    3 (2-2-5) 
ET 514  Soil Treatment and Remediation 
ทว 515  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                3 (2-3-5) 
ET 515  Environmental Toxicology 
ทว 516  กระบวนการของจุลินทรีย์ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม               3 (2-3-5)          
ET 516  Microbial Process in Environmental Pollution Management 
ทว 517  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                         3 (2-2-5) 
ET 517  Natural Resources and Environmental Management 
ทว 518  หัวข้อสนใจ                                  3 (1-4-4)          
ET 518  Selected Topic 
 

        4) วิทยานิพนธ์                                                           12          หน่วยกิต 
ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1                                                                 6 (0-12-0)  

            ET 691  Thesis 1                                                                                          
            ทว 692  วิทยานิพนธ์ 2                                                                6 (0-18-0) 
            ET 692  Thesis 2        

                 
                หมายเหตุ : รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจ านวนหน่วยกิตข้ันต่ าของหลักสูตร 
 - รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
                                 วา่ด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้ในขณะนั้น 

- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาวิชาเอก   
  เลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

                               - รายวิชาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 



มคอ. 2 
 

17 

 
3.1.4 แผนการศึกษา  

    แผน ก  แบบ ก 1  
 

ปีที่  1 /ภาคการศึกษาท่ี  1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
ทว 500 ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
(3) (2) (2) (5) 

ทว 601 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 
ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
     

ปีที ่1  /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
ทว 602 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 

 
ปีที่ 2   / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ทว 603 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 
ทว 693 วิทยานิพนธ์ 3 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
     

ปีที ่2   / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
ทว 604 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
ทว 694 วิทยานิพนธ์ 4 12 0 36 0 

รวม 12 0 36 0 
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   แผน ก  แบบ ก 2 
 

ปีที่  1 /ภาคการศึกษาท่ี  1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
ทว 500 ระเบียบวิธีวิจยัทางเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
(3) (2) (2) (5) 

ทว 501 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 3 2 2 5 

ทว 502 การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3 2 3 5 

ทว 503 เทคโนโลยีการก าจัดมลพิษ 3 2 2 5 
ทว 601 สัมมนา 1 (1) (0) (2) (1) 

รวม 9 6 7 15 
     

ปีที่ 1  /ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
ทว 504 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม    3 3 0 6 
ทว 602 สัมมนา 2 (1) (0) (2) (1) 
ทว xxx วิชาเอกเลือก 3 3 0 6 
ทว xxx วิชาเอกเลือก 3 3 0 6 

รวม 9 9 0 18 

 
ปีที่ 2   / ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

ทว 603 สัมมนา 3 (1) (0) (2) (1) 
ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1 6 0 18 0 
ทว xxx วิชาเอกเลือก 3 3 0 6 
ทว xxx วิชาเอกเลือก 3 3 0 6 

รวม 12 6 18 12 
     

ปีที ่2   / ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
ทว 604 สัมมนา 4 (1) (0) (2) (1) 
ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2 6 0 18 0 

รวม 6 0 18 0 
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3.1.3 ค าอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

ทว 500 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ความส าคัญของการท าวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อม หลักการและขั้นตอนการท างานวิจัยทาง
สิ่งแวดล้อม ที่มาและปัญหาที่น ามาสู่การท าวิจัย  การศึกษาค้นคว้าและการส ารวจเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย การเสนอโครงร่างการวิจัย การวางแผนการวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้อง  การเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยทางสถิติ การแปลผลการทดลอง เทคนิคในการน าเสนอข้อมูล การ
เขียนรายงานการวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ การน าเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ รวมทั้งสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

(บรรยาย 2   ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5  ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ET 500 Research Methodology for Environmental Technology 3(2-2-5) 
 Prerequisite  :  As approved by program committee 

Importance of research in environmental technology, Steps in research 
method. Selection of research topics. Search and review of literatures. Research 
proposal writing. Experimental design and statistics. Data collection and data 
analysis by statistical computer program. Result presentation and interpretation. 
Preparations of research presentation and publication in scientific journals.  

         (Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
ทว 601       สัมมนา 1       1(0-2-1) 
                 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมท่ัวไประดับปริญญาโท  
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ET 601       Seminar 1       1(0-2-1) 
Prerequisite :  None  

Presentation and discussion of topics of interest in the general area of 
 environmental technology for master degree students 

(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study  1 hour/week) 
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ทว 602 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน : ทว 601 สัมมนา 1  

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเฉพาะทางระดับ
ปริญญาโท 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ET 602 Seminar 2       1(0-2-1) 

Prerequisite : ET 601 Seminar 1  
              Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of 

environmental technology for master degree students 
(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study  1 hour/week) 

 
ทว 603 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

วิชาบังคับก่อน : ทว 602 สัมมนา 2  
การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์ 
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ET 603       Seminar 3       1(0-2-1) 
          Prerequisite :  ET 602 Seminar 2  

Presentation and discussion of topics of interest in the general area of 
environmental technology related to master thesis 

(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study  1 hour/week) 
 

ทว 604 สัมมนา 4       1(0-2-1) 
วิชาบังคับก่อน : ทว 603 สัมมนา 3  

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยานิพนธ์ 

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ET 604       Seminar 4       1(0-2-1) 
Prerequisite :  ET 603 Seminar 3  

Presentation and discussion of topics of interest in the specialized area of 
environmental technology related to master thesis 

(Lecture 0 hour,  Practice 2 hours, Self Study  1 hour/week) 
 

2) หมวดวิทยานิพนธ์    
ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1      6(0-12-0) 

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าวิทยานิพนธ์          ก าหนดกรอบแนวคิด 

ออกแบบการทดลอง และวางแผนการท าวิทยานิพนธ์ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือเลือกหัวข้อวิจัย พร้อมเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

(ปฏิบัติ 12  ชั่วโมง /สัปดาห์) 
ET 691       Thesis 1              6(0-18-0) 

Prerequisite :  None  
Literature review related to master thesis. Conception framework, 

experimental design and thesis planning emphasizing on discussion with thesis 
advisory committee to develop a research topic and proposal. 

(Practice 12 hours/week) 
 

ทว 692       วิทยานิพนธ์ 2      6(0-12-0) 
วิชาบังคับก่อน : ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1 

แผน ก แบบ ก 1  การท าวิทยานิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและเทคนิคการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับอาจารย์ที่ปรึกษา และแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท าวิทยานิพนธ์ 

   แผน ก แบบ ก 2 การท าวิทยานิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและเทคนิคการ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น 
การสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ท าการวิจัย ประมวลองค์
ความรู้ทั้งหมดเพ่ือการเขียนอธิบายอย่างชัดเจน และกะทัดรัดในเล่มวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์
ตามมาตรฐานการพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  

(ปฏิบัติ 12  ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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ET 692       Thesis 2        6(0-18-0) 
Prerequisite :  ET 691 Thesis 1  

Plan A Type  A 1: Research conduction with creativeness, theory and analysis 
techniques with instruments, data collection and interpretation, discussion with 
advisory committee and solving research problems. 

Plan A Type A 2:  Research conduction with creativeness, theory and analysis 
techniques with instruments, data collection and interpretation,    development of 
independent thinking and expression of opinion, integration of research knowledge 
for research publication, academic presentation and thesis writing in clear and 
concise manner; thesis preparation according to the Maejo University guidelines. 

(Practice 12 hours/week) 
 

ทว 693 วิทยานิพนธ์ 3      12(0-36-0) 
วิชาบังคับก่อน : ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2  

การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ การประมวล
องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยและการน าเสนอทางวิชาการ 

(ปฏิบัติ 12  ชั่วโมง /สัปดาห์) 
ET 693       Thesis 3       12(0-36-0) 

Prerequisite :  ET 692 Thesis 2  
Research data collection and interpretation, independent thinking and 

personal development, integration of research knowledge for research publication 
and academic presentation. 

(Practice 12 hours/week) 
 

ทว 694 วิทยานิพนธ์ 4 12(0-36-0) 
วิชาบังคับก่อน : ทว 693 วิทยานิพนธ์ 3  

การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์องค์
ความรู้เพื่อแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ท าการวิจัย ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพ่ือการ
เขียนอธิบายอย่างชัดเจนและกะทัดรัดในเล่มวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานการพิมพ์
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

(ปฏิบัติ 12  ชั่วโมง /สัปดาห์) 
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ET 694       Thesis 4                 12(0-36-0) 
Prerequisite :  ET 693 Thesis 3  

The Development of independent thinking and expression of opinion, 
creating and integration knowledge which reflects research gained for thesis writing 
in clear and concise  manner;  thesis preparation must be done according to Maejo 
University  

(Practice 12 hours/week) 
 

3) หมวดวิชาบังคับ 
ทว 501      เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม                                           3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคต่างๆ ปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พันธุวิศวกรรม 
นาโนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์ เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด รวมไปถึง 
แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ET 501      Technology and Environment                                     3(2-2-5) 
                Prerequisite :  As approved by program committee 

Technological evolution and development leading to environmental 
problems in different era. Environmental problems in developing country. Modern 
technologies and environment including genetically modified organisms, 
nanotechnology, renewable energy, and clean technology. 

(Lecture 2 hours, Practice  2 hours, Self Study 5 hours/week) 
 

ทว 502       การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  3(2-3-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ขั้นตอน กระบวนการและเทคนิคทางด้านสิ่งแวดล้อมในการชักตัวอย่างน้ า อากาศ และดิน 
การติดตามตรวจสอบ การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการแปลผล การใช้เครื่องมือวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับสูง 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ET 502 Environmental Quality Sampling and Analysis  3(2-3-5)
 Prerequisite :  As approved by program committee 

Environmental pollutant sampling techniques and procedures in water, air, 
and soil. Environmental monitoring. Analytical methods and result interpretation. 
Advanced analytical instruments. 

(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week) 
 
ทว 503 เทคโนโลยีการบ าบัดมลพิษ     3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษ  ประเภทของมลพิษ  สาเหตุและลักษณะของมลพิษแต่ละ
ประเภท การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆในการควบคุม การแก้ไขปัญหา รวมไปถึงแนว
ทางการบ าบัดมลพิษแต่ละประเภท 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ET 503 Pollution Treatment  Technologies   3(2-2-5)
 Prerequisite :  As approved by program committee 

Introduction to pollution. Types of pollution. Sources and characteristics of 
different types of pollution. Technologies and processes for pollution control and 
prevention. Detection and remediation of different types of pollution.  

(Lecture 2 hours,  Practice  2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ทว 504  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับโลก นโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  กฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม บทบาททาง
กฎหมายต่อการแก้ปัญหา การป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  

(บรรยาย 3 ชั่วโมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ET 504       Environmental  Quality Management   3(3-0-6) 
 Prerequisite  :  As approved by program committee 

The current environmental problems, whether local, regional and global 
level;   environmental planning and policy; the environmental management system; 
law, standards and regulations; Legal measures to solve and prevent environmental 
problems; regulations in biosafety, and biodiversity and environmental impact 
assessment. 

  (Lecture 3 hours,  Practice 0 hour, Self Study  6 hours/week) 
 

4)หมวดวิชาเลือก 
ทว 510 กระบวนการและการควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
การพิจารณาระบบบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมของโครงการในแต่ละประเภท การออกแบบท่อ

รวบรวมน้ าเสียและท่อระบายน้ าฝน ขั้นตอนและขบวนการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียทั้งทาง
กายภาพ ทางเคมีและทางชีวภาพ การบ าบัดและการก าจัดการตะกอน การควบคุมดูแลระบบบ าบัด
น้ าเสีย รวมทั้งการประเมินราคาและค่าลงทุนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ET 510       Wastewater Treatment Processes and Operations 3(2-3-5) 

    Prerequisite :  As approved by program committee 
Selection of suitable wastewater treatment systems. Design of sewer and 

pumping systems. Physical, chemical and biological processes for wastewater 
treatment. Sludge treatment and disposal. Wastewater treatment control and 
operations. Cost and investment evaluations of wastewater systems. 

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ทว 511  มลพิษอากาศและการควบคุม    3(2-2-5) 
                 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
          แหล่งก าเนิด ประเภท และผลกระทบของมลพิษอากาศ มาตรฐานมลพิษอากาศ   
เทคโนโลยีในการเผาไหม้ ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบ าบัดมลพิษอากาศ 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ET 511  Air Pollution  and Control              3(2-2-5) 
 Prerequisite : As approved by program committee 

Sources, types and effects of air pollution. Air pollution standards. 
Technologies in industrial combustion and ventilation. Air pollution treatment 
technologies.  

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 

ทว 512       การก าจัดขยะ ของเสียอันตรายและการจัดการ   3(2-2-5) 
                วิชาบังคับก่อน :  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
           แหล่งก าเนิดและองค์ประกอบที่ส าคัญของขยะ ประเภทของของเสียอันตราย เทคโนโลยี
การก าจัดขยะและของเสียอันตรายแบบต่าง ๆ ระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย หลักการ
เลือกวิธีการก าจัดที่เหมาะสม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขการ
จัดการขยะและของเสียอันตราย 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ET 512       Solid and Hazardous Waste Disposal and Management   3(2-2-5) 

     Prerequisite :  As approved by program committee 
Sources and components of solid wastes. Classifications of hazardous waste. 

Solid and hazardous waste disposal technologies. Solid and hazardous waste 
management systems. Selection of appropriate disposal technologies. Rules and 
regulations for solving and preventing environmental impact from solid and 
hazardous wastes. Solid and hazardous waste management guidelines. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ทว 513 มลพิษทางดินและการควบคุม     3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน :  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ความรู้เกี่ยวกับดิน ประกอบด้วย ความหมาย ประเภท แหล่งก าเนิด ส่วนประกอบและ
สมบัติที่ส าคัญของดิน การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน สาเหตุการเกิดมลพิษทางดิน 
มลสารที่ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน บทบาทมลพิษทางดินต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา ความ
เสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย  แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และการจัดการ 

 (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ET 513       Soil Pollution and Control    3(2-2-5) 
Prerequisite :  As approved by program committee 

Introduction to soil including definition, types, sources, components and 
important properties. Investigation and analysis of soil properties. Sources of soil 
pollution. Pollutants in soil. Soil pollution effects on environmental and ecological 
systems. Soil deterioration in Thailand. Solution, improvement and management of 
soil problems. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ทว 514 เทคโนโลยีการบ าบัดและฟ้ืนฟูดิน    3(2-2-5) 

วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
สาเหตุการปนเปื้อนในดิน  ปัญหาดินปนเปื้อนในประเทศไทยและผลกระทบ คุณสมบัติที่

ส าคัญของดินเพ่ือการบ าบัด เทคนิคการบ าบัดฟ้ืนฟูดินปนเปื้อน การป้องกันการปนเปื้อนในดิน 
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ET 514       Soil Treatment and Remediation             3(2-2-5) 
Prerequisite : As approved by program committee 

Sources of soil contaminants. Soil problems in Thailand and impacts. 
Important soil properties related to treatment. Techniques for soil remediation and 
treatment. Soil contamination prevention. 

(Lecture 2 hours,  Practice 2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ทว 515 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม      3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ความส าคัญของพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ชนิดและแหล่งของสารพิษในสิ่งแวดล้อม ความเป็น

พิษของสารพิษในสิ่งแวดล้อม การตอบสนองต่อสารพิษในสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต 
กลไกการดูดซึม การกระจาย การสะสม การขับสารพิษ และการท าลายสารพิษ การประเมินความ
เสี่ยงของสารพิษในสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิต 

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
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ET 515      Environmental Toxicology     3(2-3-5) 
 Prerequisite : As approved by program committee 

An introduction and importance of environmental toxicology. The types and 
sources of toxicants in an environment and its toxicity. A response of toxicant 
exposure in the organism body. Mechanisms of toxicant actions including 
absorption, distribution, accumulation, excretion, and detoxification. The risk 
assessment of toxicants on organisms.  

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ทว 516  กระบวนการของจุลินทรีย์ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-3-5) 

วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
บทบาทของจุลินทรีย์ในการย่อยสลายสารชีวมวล  จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทาง

สิ่งแวดล้อม การย่อยสลายสารก าจัดศัตรูพืชและสารแปลกปลอมในระบบสิ่งมีชีวิต โดยการใช้
จุลินทรีย์  การย่อยสลายของน้ ามันปิโตรเลียมและไฮโดรคาร์บอน   สารพิษจากจุลินทรีย์ใน
สภาพแวดล้อม และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการเกษตรและอุตสาหกรรม  การบ าบัดทางชีวภาพ
และเทคโนโลยีการบ าบัดสารปนเปื้อนโดยจุลินทรีย์ในอนาคตและข้อจ ากัด  

(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ET 516       Microbial Process in Environmental Pollution Management 3(2-3-5) 

Prerequisite : As approved by program committee 
Role of microorganisms in the cycling of bioelements, microbial aspects of 

environmental pollution, microbial degradation of pesticide and xenobiotics, 
microbial degradation of petroleum and hydrocarbon, microbial toxin in the 
environment and the application of microbial inoculants in agriculture and industry, 
the future microbial process technology in contaminant clean-up and its limits.  

(Lecture 2 hours,  Practice 3 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ทว 517      การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
                วิชาบังคับก่อน :  ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
            ความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่าทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรท่องเที่ยวธรรมชาติและ



มคอ. 2 
 

29 

แหล่งศิลปกรรม ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน รวมไปถึง นโยบายของรัฐบาล กฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                       (บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ET 517       Natural Resources and Environmental Management 3(2-2-5) 
                Prerequisite : As approved by program committee 

Importance of natural resources and environment. Current natural 
resources and environmental situations. Natural resources management related to 
forestry, wildlife, soil, water, marine, tourisms, archeological and cultural sites, 
minerals, and energy. Policies, laws, and regulations related to natural resources 
and environment. 

           (Lecture 2 hours,  Practice  2 hours, Self Study  5 hours/week) 
 
ทว 512       หัวข้อสนใจ       3(1-4-4) 
                 วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
            หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่ก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เทคโนโลยี
สมัยใหม่กับสิ่งแวดล้อม เช่น พันธุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด  

          (บรรยาย 1 ชั่วโมง ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 4 ชั่วโมง/สัปดาห์) 
ET 512       Selected Topic       3(1-4-4) 
                 Prerequisite :  As approved by program committee 

Interesting current topics in environmental technology, modern 
technologies and environment; genetically modified organisms, nanotechnology, 
renewable energy, and clean technology. 

(Lecture 1 hour,  Practice 4 hours, Self Study  4 hours/week) 
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3.2 ชื่อ  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
 

ล าดับที ่
ต าแหน่ง/ 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ปี 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายฐปน  ชื่นบาล * Ph.D. 
Environmental 
Engineering 

Illinois Institute of 
Technology, USA 

2541 

วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2535 
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสุรีย์พร  เจรียงประเสริฐ 
วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534 
วท.บ. เกษตรศาสตร์(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2522 

3 อาจารย ์ นางมุจลินทร ์ ผลจันทร ์* Ph.D. Environmental 
Engineering 

University of Newcastle 
upon Tyne, UK 2550 

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 
วท.บ. เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

4 อาจารย ์ นางศิราภรณ์  ชื่นบาล * 
วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 
MBA Finance Keller Graduate School of 

Management, USA 
2540 

วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534 

5 อาจารย ์ นางสาวศรีกาญจนา  คล้ายเรือง 
วท.ด. เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 
วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 
วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 

 

*  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 

 

ล าดับที ่
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ป ี

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายฐปน   ชื่นบาล  Ph.D. Environmental 
Engineering 

Illinois Institute of 
Technology, USA 

2541 

วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2535 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2533 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางปิยะนุช  เนียมทรัพย ์ Ph.D. Applied Bioscience Hokkaido University, Japan 2546 

วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2540 

วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2535 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสุรีย์พร  เจรียงประเสริฐ วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 

วท.ม. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2534 

วท.บ. เกษตรศาสตร์(พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2522 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอดิศักดิ ์ จูมวงษ์ วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 

วท.ม. การสอนชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ 2533 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2528 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายวศิน  เจริญตัณธนกุล Ph.D. Veterinary 
Microbiology 

lowa State University, USA 2549 

ส.ม. การวิจยัสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 

สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

6 อาจารย ์ นางสาวนลิน  วงศ์ขัตติยะ 
Ph.D. Biology and 

Biotechnology 
Royal Melbourne Institute 
of Technology University, 
Australia 

2551 

วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 

วท.บ. เทคนิคการแพทย ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

7 อาจารย ์ นายไพโรจน ์ วงศ์พุทธิสิน วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 

8 อาจารย ์ นายมงคล  ถิรบุญยานนท ์ Ph.D. Animal Science Ehime University, Japan 2545 

วท.ม. สัตววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

ทษ.บ. สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2536 
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ล าดับที ่
ต าแหน่งทาง

วิชาการ ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

9 อาจารย ์ นางมุจลินทร์  ผลจันทร ์ Ph.D. Environmental 
Engineering 

University of Newcastle 
upon Tyne, UK 

2550 

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 

วท.บ. เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

10 อาจารย ์ นางสาวมยุรา  ศรีกัลยานุกูล วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550 

วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2540 

  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

วท.บ. เทคโนโลยีชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536 

11 อาจารย ์ นายรัฐพร  จันทร์เดช วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2539 

12 อาจารย ์ นางสาวศรีกาญจนา  คล้ายเรือง วท.ด. เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2541 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2536 

13 อาจารย ์ นางศิราภรณ์  ชื่นบาล วท.ด. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

MBA Finance Keller Graduate School of 
Management, USA 

2540 

วท.ม. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 2536 

วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534 

14 อาจารย ์ นางสาวสมคิด  ดีจริง วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 

วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2538 

วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2534 

15 อาจารย ์ นางสาวมธุรส ชยัหาญ วท.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553 

วท.ม. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกุล สถานที่ท างาน คุณวุฒิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

1 Professor Mr. Krishna Pagilla  Department of Civil, 

Architectural and 

Environmental 

Engineering, Illinois 

Institute of 

Technology, 
 Chicago, Illinois , USA 
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4 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
1. ก าหนดให้ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษาที่ 2 
2. ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา 
3. ก าหนดระยะเวลาด าเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน  2   ปีการศึกษา   
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 
4.1 ค าอธิบายโดยย่อ   

จัดให้นักศึกษาท างานวิจัยด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยน าทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือต่างๆ ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมาใช้ มีการรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผลอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการน าเสนอผลงานในสื่อทางวิชาการ ภายใต้การแนะน าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยโดยมีอาจารย์สอบประเมินผลไม่ต่ ากว่า  3 คน 
 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
นักศึกษามีทักษะและความช านาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์

และบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝนด้วยตัวเองเพ่ือน าไปคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและถูกต้อง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความใฝ่รู้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถปรับตัวท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 

4.3 ช่วงเวลา  
ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
4.4 การจัดเวลาและตารางสอน 

 แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 36   หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 
 

4.5 การเตรียมการ  
1) ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยนักศึกษาเป็นผู้

เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ 
2) มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสัปดาห์เพ่ือ

น าเสนอผลความก้าวหน้า  
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3) จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

4) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี ตลอดการ
ท างานนอกเวลา 

5) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ   ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย  และในห้องปฏิบัติการของหลักสูตร 

  
4.6 กระบวนการประเมินผล 

1)  จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2) ใช้ระบบการให้คะแนน (Grading) และระดับแต้มคะแนน (Grade point) ในการ

ประเมินผล  
3) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ โดยการ

น าเสนอของนักศึกษา 

4) ประเมินคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบประมวลความรู้ 

5) ประเมินผลจากการน าเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่นโปสเตอร์ การ
น าเสนอปากเปล่าในงานวิชาการ หรือการตีพิมพ์ผลงานในสื่อวิชาการต่างๆ 

6) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาจากการสอบของสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. บัณฑิตทีมีทักษะเป็นเลิศ เก่งงาน 
เก่งคน  เก่งคิด เก่งวิชาการ 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร 
2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก 
3. มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อให้เกิด
การยอมรับจากภายนอก 
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง โดยมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมา
ให้ความรู้ 
5. การเรียนเน้นที่การปฎิบัติ เพ่ือให้นักศึกษาได้ลงมีปฎิบัติ
จริงเพื่อให้เกิดความช านาญ 

2. ด้านภาวะผู้น า 
 

กลยุทธ์ 
1. สอนให้นักศึกษารู้จักหลักคิด หลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติ 
2. การบริหารองค์ความรู้ที่นักศึกษาต้องรู้ เก่งสหสาขา
วิทยาการ มีการต่อยอดความรู้ 
3. สร้างกิจกรรมกึ่งวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างภาวะความเป็น
ผู้น า 
4. มีการมอบหมายงานกลุ่มและกิจกรรมที่ต้องท างานเป็น
ทีม 
5. นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตร 

3. ด้านความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาช่องทางการสื่อสารด้านคุณธรรมที่เหมาะสมและ
ทันสมัย 
2. ส่งเสริมให้มีการน าคุณธรรมสู่การปฏิบัติ 
3. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในกิจกรรมวิชาการ 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
4. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพ่ือรองรับการเปิดเสรีทางการ
ศึกษา 
2. พัฒนากิจกรรมนอกห้องเรียนด้านภาษาให้มากข้ึนและ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3. เชื่อมโยงภาษากับงานวิชาการให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 

5. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาฐานข้อมูลและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 
2. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากสารสนเทศอยู่เสมอ 
เช่น งานวิจัยต่างๆ 
3. ฝึกให้นักศึกษาคิดและแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้า
อิสระ เป็นต้น 
 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีความยึดมั่นความดีงามในทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น  

2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  
3) เคารพสิทธิของผู้อ่ืน ค านึงถึงความเสมอภาค รวมถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ในสังคม  

2.1.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา 

กรุณา และความเสียสละ 
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการส่งงาน

ภายในเวลาที่ก าหนด 
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการ

สอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติ หรือ กรณีตัวอย่าง 
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4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

5) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน  โดย
ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติหรือ กรณีตัวอย่าง 

6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่หน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด 

7) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ท าไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม 
3) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา  
4) ประเมินจากจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ 

อย่างต่อเนื่อง 
6) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและ

จริยธรรม  
7) ประเมินจากจ านวนนักศึกษาท่ีท าการทุจริตในการสอบ 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2)  มีความสามารถในการประสมประสานเนื้อหาในสาขาวิชาชีพ และสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 
3)  มีความสามารถประเมินตรวจสอบความก้าวหน้าและการปรับเปลี่ยนเนื้อหาวิชาที่

ศึกษา  
4)  มีความสามารถท่ีจะระบุกฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ  

2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1)  การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์จ าลอง 

บทบาทสมมุติ เป็นต้น  และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัย 
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2) ให้งานที่ต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือน ามาเสนอ  เพ่ือกระตุ้นให้
นักศึกษาใฝ่รู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ 

3)  การค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้ เรียนมี 
ความสนใจ 

4)  การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยน าเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอ่ืนที่     
เกี่ยวข้อง 

5)  การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและท ารายงานสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับ 
6)  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ทั้งใน

ระดับบุคคลและกลุ่ม  
2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1)  ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย่อย และให้คะแนน 
2)  ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
3)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
4)  ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 

     2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
          2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  มีความสามารถในการใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้  
2)  มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไป

บูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
3)  มีความสามารถในประเมิน สรุปประเด็นและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้  

2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1)  มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้

รูปแบบการสอนที่หลายหลาก 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา 

เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (problem-based learning)  หรือ การจัดท า
โครงการ (project based learning) 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ 
เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง การท ากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น 
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4)  มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องน ามาบูรณาการ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

5)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (research-  
based learning) 

6)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการซักถามและน าเสนอความคิดเห็นและผลงานของ
ตนเองได้อย่างอิสระ 

          2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 
2)  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว เช่น โครงการหรือ

งานวิจัยที่มอบหมาย 
3)  ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
4)  ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน 

 
2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
1)  มีจิตส านึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับปัจเจกและองค์การ  

2)  มีความสามารถในการปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอยู่บนพ้ืนฐานของการนับถือ

ความแตกต่างและคุณค่าของความหลากหลาย 

3)  มีภาวะการเป็นผู้น า  ช่วยเหลือผู้อ่ืนและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง  ๆ  ได้อย่าง

เหมาะสม 

4)  มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งด้าน

วิชาการและวิชาชีพ  

2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล  เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ 
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2)  สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ การมีมนุษยสัมพันธ์ การ
เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อ่ืน  
เป็นต้น  

3)  ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้น ากลุ่ม  สมาชิกกลุ่ม  
และผู้รายงานผล 

4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
5)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปรายและเสวนา

งานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า 
6)  ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1)  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะท ากิจกรรมกลุ่ม
และงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

2)  ประเมินโดยเพ่ือนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า
และผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม
ภาวะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

3)  ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้
ท างาน 

4)  ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน  และนักศึกษา 
5)  ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
6)  ติดตามการท างานกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ  โดยการสัมภาษณ์และบันทึก

พฤติกรรมเป็นรายบุคคล 
7)  สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและบันทึก

ผลการประเมิน 
 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีความสามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 
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2) มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล  ติดต่อสื่อสาร  จัดการ

และน าเสนอข้อมูลได ้

3) มีความสามารถน าเทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาใช้ในการศึกษา

ค้นคว้า วิเคราะห์และน าเสนอประเด็นต่างๆได้ 

4) มีความสามารถในการค้นคว้า หาความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยตนเอง  

2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารทั้งการพูด 
การฟังและ การเขียน 

2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

4)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล พร้อม
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล และสามารถน าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 
และให้ความส าคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 

5)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการน าเทคนิค
ทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมาประยุกต์ใช้ 

6)  มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลขและน าเสนองานที่ต้องมีการตัดสินใจ
บนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 

7)  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษาน าเสนอ
หน้าชั้น 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรม 
การสอบย่อย 

2) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนทั้งรูปแบบการน าเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม 

3) ประเมินจากความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 

รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
1) วิชาท่ีไม่นับหน่วยกิต                   

ทว  500  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลย ี
สิ่งแวดล้อม                                  

 
   

 
           

    

ทว  601  สัมมนา 1                   

ทว  602 สัมมนา 2                   

ทว  603 สัมมนา 3                   

ทว  604 สัมมนา 4                   

2) วิชาบังคับ                   

ทว  501  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอ้ม 
                  

ทว  502  การชักตัวอย่างและการ
วิเคราะหค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม            

                  

ทว  503  เทคโนโลยีการบ าบัดมลพิษ                                                      

ทว  504  การจัดการคณุภาพสิ่ง 
แวดล้อม     

                  

3) วิชาเลือก                   

ทว   510  กระบวนการและการ
ควบคุมดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย            

                  

ทว  511  มลพิษอากาศและการควบคุม                                                   

ทว  512  การก าจัดขยะ-ของเสีย
อันตรายและการจัดการ                   

                  

ทว  513  มลพิษทางดินและการควบคุม                                                     

ทว   514  เทคโนโลยีการบ าบัดและฟื้นฟู
ดิน 

                  

ทว  515  พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม                                                              

หมายเหตุ  :     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

คุณธรรม
และ

จริยธรรม 
ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
ทว 516  กระบวนการของจุลินทรยี์ใน
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม            

             
 
    

ทว 517 การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

                  

ทว 518 หัวข้อสนใจ                                   

4) วิทยานิพนธ์                   

ทว 691  วิทยานิพนธ์ 1                   

ทว 692  วิทยานิพนธ์ 2                   

ทว 693  วิทยานิพนธ์ 3                   

ทว 694  วิทยานิพนธ์ 4                   

หมายเหตุ  :     หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 (ข้อ 15 
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้ในขณะนั้นโดย
อนุโลม 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
   2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะท่ีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุ่มตรวจสอบรายวิชา  รายงาน โครงงาน 
หรืองานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2) การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการประจ าคณะก่อนการประกาศผล 

1)   3)  มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบ ป้องกัน
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 

   2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
1)  ติดตามผลการประเมินจากภาวะการได้งานท าของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและ

ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการน าความรู้ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
2)  ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถและการท างาน 

ในสถานประกอบการ 
3)  ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ของบัณฑิตจากคณาจารย์และผู้ใช้บัณฑิต 
4) ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 
5)  การประเมินจากศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก 

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมี

คุณสมบัติดังนี้  
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3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1  
สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา ผ่านการสอบประมวล

ความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ใน
วารสารอ้างอิง (Refereed journal) ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)  ไม่น้อยกว่า 
1 ชื่อเรื่อง หรือรายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) ที่มีเนื้อหาผลงานวิจัยฉบับเต็ม ไม่น้อยกว่า 
2 ชื่อเรื่อง 

3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 
สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบัณฑิตศึกษา ศึกษารายวิชา

ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร จะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00   จากระบบ 4   ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่านโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้อยู่ในขณะนั้น ผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
จ านวนอย่างน้อย 1  ครั้ง 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1)  มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และ
เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ 
ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

2)  จัดท าระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) ให้กับคณาจารย์ใหม่   
3) จัดท าคู่มือคณาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้คณาจารย์ 
4) คณะจัดให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบาย ระบบการ

ท างานต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของคณะ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
1)  ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การวัดผล

และการประเมินผล 
2)  สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการ 

เรียนการสอน 
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับสถาบันหรือหน่วยงาน

อ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
 2) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และควบคุมดูแลให้คณาจารย์ถือปฏิบัติ  

3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความรู้          
และวิชาชีพ 

4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะปฏิบัติ  ดูงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการทั้ง
ในและนอกประเทศ เพื่อให้มีความช านาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

          5)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การบริหารหลักสูตร  

1.1 แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีระบุไว้ในแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2542 และระเบียบ / ประกาศของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และระเบียบ / ประกาศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดย
อนุโลม 

1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าทีส่นับสนุน ช่วยเหลือ และด าเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน  ตาม
เกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร  

1.3  ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วม ในกิจกรรมตามข้อ 1.1 และ 1.2  
 
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
2.1.1  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
2.1.2  ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน/ต่าง

คณะ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมีเนื้อที่ส าหรับท าการ
เรียนการสอนประจ าหลักสูตร ในบริเวณชั้นที่ 3  ของอาคารจุฬาภรณ์ และในบริเวณชั้นที่ 4  ของ
อาคารวิทยาศาสตร์ 60  ปี ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียนห้องประชุม และห้องปฏิบัติการกลางซึ่งประกอบ
ไปด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอย่างครบครัน และยังสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
อ่ืนๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ได้ท้ังหมด นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมยังมีเนื้อที่ส าหรับการเรียนการสอนและการท าวิจัยเฉพาะของหลักสูตร ณ ตึกจุฬา
ภรณ์  ในชั้นที่ 3  ซึ่งมพ้ืีนที่ประมาณ  300 ตารางเมตร ซึ่งมีอุปกรณ์การสอนอยู่จ านวนหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน โดยส านักหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรทุกประเภทประกอบด้วย หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และ
หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลส าเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM 
MULTIMEDIA โดยทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจ านวนดังนี้ 
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จ านวนหนังสือ ณ วันที่  31  มกราคม 2554 
หมวด ค าอธิบายหมวด ภาษาไทย (เล่ม) ภาษาอังกฤษ (เล่ม) 
000 เบ็ดเตล็ด 7, 652  1,597  
100 ปรัชญา 1, 242  290  
200 ศาสนา 3,512  210  
300 สังคมศาสตร์ 39,675  4,999  
400 ภาษาศาสตร์ 3,229  1,221  
500 วิทยาศาสตร์ (บริสุทธิ์) 7,559   5,120  
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 31,020  11,631  
700 ศิลปวัฒนธรรม ภาษา 2,957   623  
200 วรรณกรรม วรรณคดี 2,442  34  
900 ประวัติศาสตร์ 5,350  791  

 รวม 125,244  26,576  
สื่อโสตทัศนวัสดุ  

รายการ จ านวน 
CD/DVD เกษตร 171 
CD/DVD การศึกษา 61 
CD/DVD สารคดี 99 
CD/DVD บทเรียนภาษา 26 
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป 116 
CD/DVD กีฬา 31 
CD/DVD บันเทิง 10 

รวม 514 
 

 บทความวารสาร จ านวน  103,302 บทความ 
 วารสารภาษาไทย จ านวน 719 รายการ 
 วารสารภาษาต่างประเทศ  จ านวน 495 รายการ 
 ฐานข้อมูลออนไลน์ จ านวน  16 ฐานข้อมูล 
 
 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   
(E-book, E-clipping, E-journal) 

จ านวน  5 ฐานข้อมูล 
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   นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็น
ต้น และยังมีการติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานข้อมูล Journal Link และวิทยานิพนธ์ / 
งานวิจัยออนไลน์ ตลอดจนสหบรรณานุกรม 
 

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 มหาวิทยาลัยมีคณะท างานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีขั้นสูง 

2.3.2 คณะฯ   มีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอน  ต ารา สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและปฏิบัติการให้ทันสมัย 

2.3.3 คณะฯ  จัดประชุมเพ่ือให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 
2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

2.4.1  ส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 

2.4.2  ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทุกรายวิชา 
 

3 การบริหารคณาจารย์ 
3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติ  
1)  คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัย

ที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย (ค 1) และ
น าไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

2)  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร  
   - ส า เร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาเอกสาขาวิช าเทคโนโลยี  

สิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาที่  เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 - มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ได้เป็นอย่าง
ดี 
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3.1.2  การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก  
โดยการสอบข้อเขียน  หรือ  สอบสัมภาษณ์   และ/หรือทดสอบความสามารถใน
การสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแต่งตั้ง 

3.1.3 การแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
3.2.1 จัดประชุมคณาจารย์ในคณะฯอย่างน้อย  ปีละ 1  ครั้ง  เพ่ือติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนประจ าปีของคณะฯ 
3.2.2 จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง เพื่อการ  

เตรียมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร 
3.2.3 จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา

ในหลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพ่ือ 
i. การแบ่งภาระงานสอน 
ii. วางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
iii. การใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน 
iv. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง

หลักสูตร  
v. หาแนวทางท่ีจะท าให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย 

3.2.4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกสิ้นปีการศึกษา 
 เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 

3.2.5  ให้แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้
ในประกาศของมหาวิทยาลัย  

 
3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ  

3.3.1 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี
ความเหมาะสม  

3.3.2 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมสอนในบาง
รายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 

3.3.3 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็น
อย่างน้อย 
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3.3.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาค
การศึกษา  

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
4.1.1 มีการก าหนดคุณสมบัติและมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรง

ตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ 
4.1.2 ต้องผ่านการคัดเลือกตามระเบียบ/ประกาศของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในต าแหน่ง

นั้นๆ   
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน   

4.2.1 จัดให้มีการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
4.2.2 จัดให้มีการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ   1  ครั้ง  เพ่ือให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานนอกเหนือจากการท างานตามที่ได้ก าหนดไว้ 
4.2.3 สนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับคณาจารย์ในโครงการบริการวิชาการ และ

งานวิจัยของคณะฯ 
4.2.4 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจน

ควบคุมดูแลให้บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 
5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
5.1.1  คณะฯ  แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน  เพ่ือท าหน้าที่ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
5.1.2  อาจารย์ทุกคนจัดท าตารางการท างานพร้อมก าหนดเวลาว่างเพ่ือให้นักศึกษา

สามารถเข้าพบได้ตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 
5.1.3  อาจารย์เปิดช่องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช่น  E-mail,  FaceBook ฯลฯ

   
5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยเรื่องการประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน  สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

  5.2.1 ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา 
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5.2.2  ยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังจากวันประกาศผล  
การศึกษา 

 5.2.3  นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องอุทธรณ์ได้โดยตรงต่อคณบดี/อธิการบดี หรือ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  

 
6     ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

6.1 จัดส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน  และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในสาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

6.2 ประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปีจากภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยวิธี
กรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานท า เพ่ือน ามาวางแผนในการรับนักศึกษา 

6.3 มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 
 

55 

2. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 

ปีท่ี  1  ปีท่ี  2  ปีท่ี  3  ปีท่ี  4  ปีท่ี  5  
1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ    20  มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม   และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

     

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ   มคอ.2  ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ   หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา   และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ . 3 และ
มคอ. 4   อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี)  ตามแบบ  มคอ.5  และมคอ.6  ภายใน   30  วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ .3 และ มคอ. 
4  (ถ้ามี  ) อย่างน้อยร้อยละ  25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กล
ยุทธ์การสอน  หรือ  การประเมินผลการเรียนรู้  จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  มคอ.7   ปีที่
แล้ว 

     

8.  อาจารย์ใหม่(ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  

     

9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 
ปีท่ี  1  ปีท่ี  2  ปีท่ี  3  ปีท่ี  4  ปีท่ี  5  

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ  50 ต่อปี 

     

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0  

     

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม ่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5 จากคะแนนเต็ม  5.0  

     

13.  มีการประเมินความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาต่างประเทศ 

     

รวมตัวบ่งช้ีบังคับท่ีต้องด าเนินการข้อ1-5 ในแต่ละป ี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละป ี 8 12 13 13 13 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในการจัดการ  
       เรียนการสอน 

                 1.1.2 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์โดยการสอบถาม  
สัมภาษณ์  หรือใช้แบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 

               1.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม  การท ากิจกรรม
การเรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล 

         1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
                 1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเป็น

ผู้จัดท าการประเมิน 
             1.2.2 คณาจารย์วิเคราะห์และประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธ์การสอนในแต่ละภาค 

การศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และน าไปเขียนไว้ในรายงานผลการ
ด าเนินงานรายวิชา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

                ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นปี และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร  โดยวิธีการ                
สัมภาษณ์แบบส ารวจ และเปิดเว็บไซด์เพ่ือรับข้อมูลย้อนกลับ 

      2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
                ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจาก  

รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นปี บัณฑิตที่
จบตามหลักสูตรและนายจ้าง/ผู้ประกอบการ  และการเยี่ยมชม 

      2.3 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ      
                ประเมินหลักสูตรจากความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ต่อคุณภาพบัณฑิต และ 

การน าความรู้  ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน  
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

    ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน  
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน  
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1  อาจารย์ประจ าวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาเสนอ 

ผ่านคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ   
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปี 

                การศึกษาเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการประจ าคณะ   
4.3 จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนผล

การด าเนินการของหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ์
การสอน และการด าเนินการอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป 
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เอกสารแนบ 1 
 
ชื่อ – สกุล  ฐปน  ชื่นบาล 
   Tapana Cheunbarn 
สถานที่ติดต่อ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่ 

50290 
   โทรศัพท์   053-873540-2  โทรสาร   0 53-878225 
   E – mail:   tapana@mju.ac.th 
ประวัติการศึกษา 2541   PhD in Environmental Engineering, Illinois Institute of   
                                          Technology, USA  
     2535   วท.ม .เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 
                2533    วท.บ .วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ    Wastewater Management 

Solid Waste Management 
   Waste Utilization 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์  

Cheunbarn, T., Cheunbaen, S. and Khumjai, T. (2008) Prospectus of BacterialGranule  
for Treatment of Real Textile Industrial Wastewater Int.J.Agric.Biol., 10:689-692. 

Pagilla, K, Kim, H.Y., and Cheunbarn, T. (2000). Aerobic Thermophilic and Anaerobic 
Mesophilic Treatment of Swine Waste, Wat. Res., Vol. 34, No.10, p 2747-
2753 

Cheunbarn, T., and Pagilla, K. (1999).  Anaerobic Thermophilic Pretreatment and Post-
Treatment of Municipal Sludge, Journal of Environmental 
Engineering.Vol.126, No. 9, p 796-801 

Cheunbarn, T., and Pagilla, K.(1999)  .Aerobic Thermophilic Pretreatment and Post- 
Treatment of Municipal Sludge, Journal of Environmental 
Engineering.Vol.126, No. 9, p 790-795 

Cheunbarn, T., and Pagilla, K.. (1999). Temperature and SRT Effects on Aerobic 
Thermophilic Sludge Treatment, Journal of Environmental 
Engineering.Vol.125, No. 7, p. 626-629  

mailto:tapana@mju.ac.th
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Kim, H.Y., Cheunbarn, T., and Pagilla, K. (1999). Anaerobic Treatment of Swine Waste 
with and without Bioaugmentation, Korean Journal of Environmental 
Engineering Research, Vol.4., No. 4, p 269 – 276. 

Cheunbarn, T., (1998)  .Thermophilic Pretreatment and Post – Treatment of Municipal 
Sludge, Ph.D. Dissertation, IIT, Chicago, U.S.A. 

ฐปน ชื่นบาล,ศิราภรณ์ ชื่นบาล และ สามารถ พ่ึงเจริญ  .2550 การประยุกต์ใช้สาหร่าย Phormidium  
sp. ในการบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มสุกร .แม่โจ้ปริทัศน์.. 8(1):27-28. 

 
บทความการประชุมวิชาการ 
Cheunbarn S. and Cheunbarn.T.2011. Isolation and Cultivation of Algae from 

Vegetable and Fruit Canning Industry Effluent. 2011. The 2 nd International 
Conference on Applied Science(ICAS) and The 3 rd Conference on  Science 
and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-
region(STGMS),Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao PDR. 24-25 
March, 487-490. 

Tapana Chaunban, Srikanjana Klayraung, Ratchakorn Manprakhon. Isolation of 
biosurfactant-producing bacteria from wastewater. Proceedings of the 3rd Maejo 
University Annual Conference, Maejo University, Chiang Mai (Thailand).- Chiang 
Mai (Thailand), 26-27 Jul 2001. p. 357-363. 

 
ผลงานอ่ืนๆ 
ฐปน ชื่นบาลและณิชมน ธรรมรักษ์   .2552  . จุลินทรีย์กับการบ าบัดน้ าเสีย  .โครงการเครือข่าย สวทช.

ภาคเหนือ  . เชียงใหม่. 104 หน้า. 
 
ประสบการณ์สอน 
2536- ปัจจุบัน   อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2550 - 2551    อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
2544 – 2545  อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
                      มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา 
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2539 – 2541 ผู้ช่วยสอน Department of Civil, Architectural and Environmental 
Engineering, Armour college of  Engineering, Illinois Institute of 
Technology, USA 

                    สอนระดับปริญญาโท Department of Environmental Engineering,  

ประสบการณ์ท างานด้านสิ่งแวดล้อม 

 บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

ทีป่รึกษาด้านคุณภาพน้ า/กากของเสีย 
รายละเอียดโครงการที่ส าคัญ  : 
      - ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ า – โครงการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและป้องกันมลพิษ 
)อุตสาหกรรมรายสาขาโรงสีข้าว (กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ปี พ.ศ. 2548) 
      - ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ า/กากของเสีย – โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบ
จากโครงการที่มิได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม โดยศึกษาโครงการใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และ
ฉะเชิงเทรา (ปี พ.ศ. 2544) 

- ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ า/กากของเสีย – โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกระทบ
จากโครงการที่จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการประเภทจัดสรร
ที่ดิน อาคารชุดพักอาศัย อาคารอาศัยรวม สถานที่พักตากอากาศ โรงแรม  โรงพยาบาลในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ กระบี่ และภูเก็ต ของส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (ปี 
พ.ศ. 2545) 
      - ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ า – โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการตรวจสอบน้ าทิ้งจากการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าภายใต้กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพความเข้าใจและเครือข่ายในการจัดการน้ าทิ้ง 
จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าบางปะกง ของกรมควบคุมมลพิษ (ปี พ.ศ. 2545) 
 

 พฤษภาคม 2540 – พฤศจิกายน 2540 
Patterson Associate, Inc., Chicago, IL, U.S.A.  
วิศวกรสิ่งแวดล้อม 

วิศวกรสิ่งแวดล้อม – Bio – Operator of Hazardous Waste Treatment Plant, 
Chicago, IL. 
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 ปี พ.ศ. 2536 – 2537 
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ จ ากัด 
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – โครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลาง ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า และระบบก าจัดของเสียอันตรายในจังหวัดปทุมธานี 
 

 ปี พ.ศ. 2534 – 2536 
บริษัท อีทีที จ ากัด 
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม – โครงการศึกษาความเหมาะสมของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ส่วนกลาง ของสมุย ชะอ า และภูเก็ต 
 
ผู้เชี่ยวชาญโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ( 

2554 

- โครงการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง โรงงานขนมจีนสหมิตร จ.เชียงราย 

- โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียของบริษัท ที ฟาร์ม จ ากัด จ.เชียงใหม่ 

- โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานเพ็ญเพชรรัตน์บาติก จ.ล าพูน 
2553 

- โครงการการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากมูลสุกรที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดแบบไร้อากาศ 
บริษัทแอดวานซ์ คอนซัลแตนท์ ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด 

- โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย บริษัท วนัสนันท์ เชียงใหม่ จ ากัด  จ.เชียงใหม่ 

- โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียโรงงานแป้งขนมจีนนวลจันทร์ ตราเทวดา    จ.เชียงราย 

- โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย บริษัทเยื่อสา จ ากัด จ.ล าปาง 
2552 

- โครงการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย บริษัท เอสแอนด์เจ      โปร
ดักท์ จ ากัด จ.ล าพูน 

- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต 
บริษัท มาเจสติคอุตสาหกรรมอาหาร จ ากัด จ.ล าปาง 

- โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียของ หจก.อโนทัย พลาสติก จ.เชียงใหม่ 
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2551 

- การปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียของบริษัท เอคแซลแลคส์ จ ากัด จ.ล าปาง 

- โครงการปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียโรงงานก๋วยเตี๋ยวธนพล จ.เชียงราย 

-  การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ าชะขยะที่ผ่านการบ าบัดแบบไร้ออกซิเจนมาใช้ปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธเนศการก่อสร้าง จ.เชียงใหม่ 

 
การฝึกอบรม 

 Training Course in Environmental Education Course Focused on Aquatic 

Environment ประเทศญี่ปุ่น 25 กันยายน – 7 พฤศจิกายน 2543 

 อบรมการใช้เครื่องมือ GC-MS ณ .RMIT และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย  

 
ประสบการณ์งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย :  

1. การคัดแยกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกลุ่มไกลโฟเสท และ Bipyridiliums เพ่ือฟ้ืนฟู
ดินและแหล่งน้ าทางการเกษตรที่มีการปนเปื้อนสารก าจัดวัชพืช 
แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 2554 

2. การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในกระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ 
แหล่งทุน  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2553-2554  

3. การบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตหม้อห้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (Mk-8) ร่วมกับ
ระบบบึงประดิษฐ์  
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2552-2553  

4. การบ าบัดน้ าเสียจากการเลี้ยงปลาในกระชังโดยใช้จุลินทรีย์ยึดเกาะตัวกลาง  
แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 2552 

5. การก าจัดสีในน้ ากากส่าโดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม white-rot fungi และ

เชื้อยีสต์ 

แหล่งทุน  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551-2552  
6. ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. และ Chaetomium spp.ในการควบคุมโรค

รากและล าต้นเน่าของถั่วเหลือง ที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii   
แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 2551 
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7. การคัดแยกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพ่ือเพ่ิม   ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ า
เสียจากฟาร์มสุกรแบบไม่ใช้ออกซิเจน 
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2550-2551  

8. การบ าบัดไขมันและน้ ามันจากกระบวนการผลิตปลาส้มโดยกระบวนการทางชีวภาพ 
ส านักงานพัฒนาแหล่งทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 2549 

9. การบ าบัดน้ าเสียและการใช้ดัชนีชีวภาพในการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากอุตสาหกรรม
ย้อมผ้า  
แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  2542 

10. การผลิตเชื้อ Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes ที่แยกได้จากน้ าเสีย โครงการ
สนับสนุนนักวิจัยใหม่ )รหัส CO – 06 – 22 – 23 – 2001)  
แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ )งานส่วนกลาง)  

11. การคัดแยกและผลิตแบคทีเรียทนเค็มที่สามารถบ าบัดน้ าเสียจากโรงงานผักผลไม้ดอง ทุน
ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG 4580034) 
แหล่งทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย: 

1. การบ าบัดน้ าทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยพืชน้ าและสาหร่าย 

        แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2553-2554  
2. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพ่ือก าจัดแอมโมเนียในฟาร์มไก่ 

        แหล่งทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ  2552  
3. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ าเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง 

         แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  2551-2552  
4. การผลิตเชื้อ nuclear polyhedrosis virus  โดยใช้หนอนเจาะเสมอฝ้ายและหนอนกระทู้

หอม 

แหล่งทุน  สกอ  .2550  

5. การบ าบัดน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากฟาร์มสุกรโดยใช้สาหร่าย Phromidium sp. ร่วมกับ

หญ้าแฝก 

        แหล่งทุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ  2549  
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ชื่อ – สกุล  มุจลินทร์ ผลจันทร์ 
   Mujalin Pholchan 
สถานที่ติดต่อ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

50290 โทรศัพท์   0 – 5387 – 3535  โทรสาร   0 – 5387 – 8225 
   E – mail:   mujalin@mju.ac.th 

ประวัติการศึกษา 2550  PhD in Environmental Engineering, University of  

                                          Newcastle upon Tyne, UK. 
                      2544   วศ.ม.วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
                 2540     วท.บ .เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 

 ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบชีวภาพ  

 การจัดการสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า มลพิษทางอากาศ และการจัดการของเสีย ขยะ 

 การบ าบัดน้ าเสียที่มีปริมาณไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส สูง และ การก าจัดสารเจือปนขนาด
เล็ก  

 การน าเอาเทคโนโลยีทางด้านอณูชีววิทยามาใช้ในงานทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 การใช้ทฤษฎีทางด้านจุลชีววิทยาและความหลากหลายของชนิดของจุลินทรีย์มาพัฒนาระบบ
บ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพ 

 พลังงานทดแทน และ เทคโนโลยีทางเชื้อเพลิง 

 เทคโนโลยีสะอาด 

 การออกแบบทางสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
มุจลินทร์ ผลจันทร์ และ ทอม ปีเตอร์ เคอร์ติส   .2554  . ผลของอายุสลัดจ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการ

ท างานของระบบแอคติเวดเตดสลัดจ์และความหลากหลายของแบคทีเรีย  . วารสาร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย  .สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย   .25 )1 ( ,   123-
131.  

Pholchan M.K, de C. Baptista J., Davenport R.J., Curtis T.P., 2010. Systematic study of 
the effect of operating variables on reactor performance and microbial 
diversity in laboratory scale activated sludge reactors, Water research 
44(5), 1341-1352. 
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Pholchan MK, Somboonchai B, Dussadee N., 2009. The feasibility study of using 
agricultural waste as an energy source: a case of Papai-community, 
Chiang Mai, Thailand. Proceeding of the 2nd International Conference on 
Green and Sustainable Innovation 2009, December 2 – 4, Chiang Rai  

Kumpugul M. and Cheochanwit D., 2003 . Performance  of  Multi-activated Sludge 
System Treating Saa-paper Pulping Waste Liquor, Journal of Engineering, 
Chiang Mai University. 11(1-2):70-80. 

Kumpugul M., Baptista J.D.C, Curtis T.P., 2006, Comparative investigations of 
microbial diversity and reactor performance in sequencing batch 
reactors and continuous stirred tank reactors, Proceeding of the 4th 
CIWEM annual conference 

 

การน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า 

1. มุจลินทร์ ผลจันทร์ และ ทอม ปีเตอร์ เคอร์ติส .ผลของอายุสลัดจ์ที่มีต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของ 
ระบบแอคติเวดเตดสลัดจ์และความหลากหลายของแบคทีเรีย  .  การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติครั้งท่ี 9, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี 24-27   มีนาคม 2554  

2.
 Pholchan M., Somboonchai B., Dussadee N. The feasibility study of using 

agricultural waste as an energy source: a case of Papai-community, ChiangMai, 
Thailand. The international conference on green and sustainable innovation: ICGSI 
2009, Chiang Rai, Thailand, 2nd -4th December 2009. 

3. Pholchan M., The potential of sawdust waste from mushroom farming as 
renewable energy. The 2nd JSPS-NRCT Summer School: Biomass Energy in Asia. 
Grand Mercure Park Avenue Hotel, Bangkok Thailand, 7th -9th  September 2009, 

4. Kumpugul M., Baptista J.D.C, Curtis T.P., Comparative investigations of microbial 
diversity and reactor performance in sequencing batch reactors and continuous 
stirred tank reactors, 4th CIWEM annual conference 2006, St James’ Park, 
Newcastle upon Tyne, 12th -14th September 2006. 

5. Kumpugul M., Baptista J.D.C, Curtis T.P., Effects of bacterial diversity on the 
performance of lab-scale activated sludge reactors, 12th  MMEG conference 2006, 
University of Newcastle upon Tyne, UK, 24th -25th July 2006. 
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6. Kumpugul M., Baptista J.D.C, Curtis T.P., Effects of bacterial diversity on the 
performance of laboratory biological reactors, The Activated Sludge Population 
Dynamics PhD course, Aalborg University, Aalborg, Denmark, 15th- 19th May 2006. 

7. Kumpugul M., Davenport R., Curtis T.P.,Verifying molecular tools for the study of 
diversity in wastewater treatment plants, IWA UK Young Researchers conferences 
;7th UK meeting, University of Leeds, 6th -7th April 2005. 

 
ประสบการณ์การท างาน 
2553 - ปัจจุบัน:  ต าแหน่งพนักงานของรัฐ (อาจารย์) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 

 งานสอนระดับปริญญาตรีและโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ท าการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ท าการสอน ระดับปริญญาโท สาขาการออกแบบและวางแผนสิ่งแวดล้อม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 

2550 - 2553: ต าแหน่งพนักงานของรัฐ (อาจารย์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ท าการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ท าการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 

 ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 

2546 - 2549: ต าแหน่งผู้ช่วยสอน Department of Environmental Engineering, School 
of Civil Engineering and Geosciences, University of Newcastle upon Tyne, UK 

 สอนระดับปริญญาโท Department of Environmental Engineering, School of Civil 
Engineering and Geosciences, University of Newcastle upon Tyne, UK 
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2545 - 2546: ต าแหน่งอาจารย์ คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ท าการสอน ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ 

2543 - 2544  : ต าแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน  บริษัท Siagra Co., Ltd. จังหวัด

เชียงใหม่ 

 มีหน้าที่ดูแลและควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสีย และ อากาศเสียของโรงงาน 
 
ประสบการณ์งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย :  

1.  การศึกษาส่วนประกอบและปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นในคณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่การจัดการของเสียที่ยั่งยืน  

2. การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากการน าเศษใบไม้และวัสดุเหลือทิ้ง
จากการเกษตรเพ่ือลดปริมาณการเผาในที่โล่ง: กรณีศึกษาพ้ืนที่ต าบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.
เชียงใหม่  

3. การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการออกแบบระบบบ าบัดทางชีวภาพแบบใช้อากาศกับการ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายของประชากรจุลินทรีย์ 

ผู้ร่วมวิจัย 

1. ชุดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการศึกษารูปแบบและแนวทางการวิเคราะห์น้ าแบบบูรณา
การส าหรับลุ่มน้ าขนาดเล็กโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน : กรณีศึกษาลุ่มน้ าแม่เตี๊ยะ 
แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

2. การพัฒนาระบบการลดมลพิษ-กักเก็บน้ าด้วยการใช้พืชพรรณเพ่ือบรรเทาปัญหาภาวะโลก
ร้อน 

3. โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมล าไยการควบคุมและ
ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล 

4. การควบคุมและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล 
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ชื่อ – สกุล  ศิราภรณ์  ชื่นบาล 
   Siraporn Cheunbarn 
สถานที่ติดต่อ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม ่

50290  โทรศัพท์   0 – 5387 – 3535  โทรสาร   0 – 5387 – 8225 
   E – mail:   siraporn@mju.ac.th 
ประวัติการศึกษา       2545      วท.ด .ชวีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  2540   MBA. Finance, Keller Graduate School of Management,  
                                      USA. 
     2536   วท.ม .เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 
                2534  วท.บ .วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ    นิเวศวิทยา 
   การจัดการสิ่งแวดล้อม 
                             การใช้ตัวชี้วัดทางชีววิทยาในงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์  

Cheunbarn  C. and Peerapornpisal  Y. 2010. Cultivation of Spirulina Platensis  Using    
            Anaerobically Swine Wastewater Treatment Effluent. Int.J.Agric.Biol.,12:586- 
            590. 
Cheunbarn.T., Cheunbarn.S and Khumjai T. 2008. Prospects of Bacterial Granule for  
   Treatment of Real Textile Industrial Wastewater. Int.J.Agric.Biol.,10:689-692. 
Cheunbarn S. and Chantaramongkol P. 2002. Distribution of Trichoptera and Their  
            Relation to Water Quality in The Upper Ping Watershed, Thailand. Verh.  
            Intemat.  Verein.Limnol, Stuttgart  
Malicky H., Chantaramongkol P., Saengpradab N., chaibu P., Thani I., Changthong  N.,  
           Cheunbarn S.,  Laudee P., Prommi T. and Sompong S. 2002. Neue asiatische  
           Toceridae(Trichoptera)  (Zugleich Arbeit Nr. 33 Uber Thailandische  
Malicky H., Chantaramongkol P., Siraporn C. and Saengpradab N. 2001. Einige neue     

Kocherfliegen  (Trichoptera) aus Thailand (Arbeit Nr. 32 uber Thailandidche   
           Kocherfliegen)Braueria., 28, 11-14. 
ศิราภรณ์  ชื่นบาล และพรทิพย์ จันทรมงคล .2546  .การติดตามตรวจสอบชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและ

สภาพแวดล้อมด้วยกลุ่มแมลงหนองปลอกน้ า .รายงานการวิจัยในโครงการ BRT 2546 .
จัดพิมพ์โดยโครงการ BRT . ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ กรุงเทพ .หน้า 193-203.  
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ศิราภรณ์ ชื่นบาล   .2542  . การตรวจสอบคุณภาพของล าน้ าห้วยโจ้ด้วยตัวชี้วัดทางชีวภาพ . แม่โจ้
ปริทัศน.์ 6  )2 ( : 40-44.  

ฐปน ชื่นบาล,ศิราภรณ์ ชื่นบาล และ สามารถ พ่ึงเจริญ  .2550  การประยุกต์ใช้สาหร่าย Phormidium 
sp. ใน  การบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มสุกร .แม่โจ้ปริทัศน.์. 8(1): 27-28. 

ศิราภรณ์  ชื่นบาล  .2251 . ภาวะโลกร้อนผลกระทบต่อประเทศไทย .แม่โจ้ปริทัศน.์ 9(1): 51-53. 
ศิราภรณ์  ชื่นบาล  .2253 . เมื่อสาหร่ายปะทะโลกร้อน .แม่โจ้ปริทัศน์. 11(1): 32-35. 
 
บทความการประชุมวิชาการ 
Cheunbarn S. and Cheunbarn.T.2011. Isolation and Cultivation of Algae from 

Vegetable and Fruit Canning Industry Effluent. 2011. The 2 nd International 
Conference on Applied Science(ICAS) and The 3 rd Conference on  Science 
and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-
region (STGMS),Souphanouvong University, Luang Prabang, Lao PDR. 24-25 
March, 487-490. 

Cheunbarn S. and Chantaramongkol P. 2003. Effects of Sewage Plant Drainage on 
Trichoptera Communities and Their Relationship to Water Quality in Huai Jo    
Stream, Northern Thailand. Proc.   11th Internat. Symp, Osaka. 

 
ประสบการณ์สอน 
ตุลาคม 2545 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
          2550 - 2551    อาจารย์พิเศษสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
                                มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
ประสบการณ์งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย :  

1. การบ าบัดน้ าทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยพืชน้ าและสาหร่าย 

          แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  2553-2554 
2. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพ่ือก าจัดแอมโมเนียในฟาร์มไก่ 

          แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 2552 
3. การเพาะเลี้ยงสาหร่ายที่มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากน้ าเสียโรงงานผักและผลไม้กระป๋อง 

          แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  2551-2552 
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4. การผลิตเชื้อ nuclear polyhedrosis virus  โดยใช้หนอนเจาะเสมอฝ้ายและหนอนกระทู้

หอม 

          แหล่งทุน  สกอ 2550  
5. การบ าบัดน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจากฟาร์มสุกรโดยใช้สาหร่าย Phromidium sp. ร่วมกับ

หญ้าแฝก 
           แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 2549 
6. การใช้สาหร่าย Spirulina platensis ในการบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มสุกรและการน ากลับมา

ใช้ประโยชน์  

แหล่งทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2546 
7. การติดตามตรวจสอบชั้นคุณภาพลุ่มน้ าและสภาพแวดล้อมด้วยกลุ่มแมลงหนองปลอกน้ า 

          แหล่งทุน BRT 2544 
 

ผู้ร่วมโครงการ 
1. การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในกระบวนการ 

ผลิตก๊าซชีวภาพ 

       แหล่งทุน  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2553-2554  
2. การบ าบัดน้ าเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตหม้อห้อมด้วยเชื้อ Bacillus sp. (MK-8) ร่วมกับ

บึงประดิษฐ์ 

          แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2552-2553  
3. การก าจัดสีในน้ ากากส่าโดยใช้เชื้อผสมระหว่างเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่ม white-rot fungi และ

เชื้อยีสต์ 

          แหล่งทุน  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551-2552  
4. ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp.และ Chaetomium spp. ในการควบคุมโรค

รากและ ล าต้นเน่าของถั่วเหลืองท่ีเกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii 

          แหล่งทุน  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 2551 
5. การบ าบัดไขมันและน้ ามันจากขบวนการผลิตปลาส้มโดยกระบวนการทางชีวภาพ 

แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ  2549  
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6. การบ าบัดน้ าเสียและการใช้ดัชนีชีวภาพในการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากอุตสาหกรรม
ย้อมผ้า 

          แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 2542 
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ชื่อ – สกุล  ศรีกาญจนา คล้ายเรือง 

   Srikanjana Klayraung   

สถานทีต่ิดต่อ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ 

     50290 

โทรศัพท์ 053-873540-2 ต่อ 108 โทรสาร 053-878225  

E-mail:  srikanja@mju.ac.th 

ประวัติการศึกษา 2551  Ph.D. เภสัชศาสตร ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
2541 วท.ม. จุลชวีวิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2536 วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากจุลินทรีย์ (Bioactive compounds from  
microorganisms)  
จุลชีววิทยาทางการเกษตร (Agricultural microbiology)  
การย่อยสลายสารพิษในสิ่งแวดล้อมโดยจุลินทรีย์ (Microbial 
degradation of pollutants) 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
Anantaworasakul, P., Klayraung, S., Okonogi, S. 2011. Antibacterial activities of 

Sesbania grandiflora extracts. Drug Discoveries & Therapeutics. 5:12-17. 
Klayraung, S. and Okonogi, S. 2009. Antibacterial and antioxidant activities of acid and 

bile resistant strains of Lactobacillus fermentum isolated from Miang. Brazilian 
Journal of Microbiology. 40: 757-766 

Klayraung, S., Viernstein, H., Okonogi, S. 2008. Development of tablets containing 
probiotics: Effects of formulation, processing parameters on bacterial viability. 
International Journal of Pharmaceutics. doi:10.1016/j.ijpharm.2008.11.004 

Klayraung, S., Okonogi, S., Sirithunyalug, J., Viernstein, H. 2008. Comparative Probiotic 
properties of Lactobacillus fermentum isolated from Thai traditional fermented 
foods: Miang and Nham. Research Journal of Biological Sciences 3, 1119-1124. 

Klayraung, S., Okonogi, S., Viernstein, H. 2008. Probiotic properties of lactobacilli 
isolated from Thai traditional food. Scientia Pharmaceutica, 76, 485-503. 

 
 

http://scialert.com/asci/author.php?author=Srikanjana%20Klayraung
http://scialert.com/asci/author.php?author=Helmut%20Viernstein
http://scialert.com/asci/author.php?author=Siriporn%20Okonogi
http://scialert.com/asci/author.php?author=Srikanjana%20Klayraung
http://scialert.com/asci/author.php?author=Siriporn%20Okonogi
http://scialert.com/asci/author.php?author=Jakkapan%20Sirithunyalug
http://scialert.com/asci/author.php?author=Helmut%20Viernstein
http://scialert.com/asci/author.php?author=Srikanjana%20Klayraung
http://scialert.com/asci/author.php?author=Siriporn%20Okonogi
http://scialert.com/asci/author.php?author=Helmut%20Viernstein
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Kiss, H., Kögler, B., Petricevic, L., Sauerzapf, I., Klayraung, S., Domig, K., Viernstein, H., 
Kneifel, W. 2007 Vaginal Lactobacillus microbiota of healthy women in the 
late first trimester of pregnancy. BJOG: An International Journal of Obstetrics & 
Gynaecology, 114, 1402-1407. 

Seesuriyachan, P., Takenaka, S., Kuntiya, A., Klayraung, S., Murakami, S., Aoki, K. 2007. 
Metabolism of azo dyes by Lactobacillus casei TISTR 1500 and effects of 
various factors on decolorization. Water Research, 41, 985-992. 

 
งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ 
Kumrapich, B., S. Klayraung, N. Wongkattiya, N. Topoonyanont and P. Niamsup.  2011.  

Diversity of bacteria isolated from leaves and stems of sugarcane (Saccharum 
sp. var. LK92-11). pp. 1-6.  In The 37th Congress on Science and Technology of 
Thailand.  

Klayraung, S., Kumrapich, B., Wongkattiya, N., Niamsup, P. Topoonyanont, N. Indole 
acetic acid production of endophytic bacteria isolated from sugarcane. The 2nd 
International Conference on Applied Science (2nd ICAS) and the 3rd International 
Conference on Science and Technology for Sustainable Development for the 
Greater Mekong Sub-region (3rd STGMS). Luang Prabang, Lao PDR. 24-25 March, 
2011. 

Klayraung, S., Thawthep, S., Ngaosai, I., Sukontasing,S. Antioxidant activity of lactic 
acid bacteria isolated from fermented tea leaves (miang). The 5th Asian 
Conference on Lactic Acid Bacteria Microbes in Disease Prevention & 
Treatment. Singapore. 1-3 July, 2009. 

Klayraung, S., Viernstein, H., Okonogi, S. Bioencapsulation of Lactic Acid Bacteria Using 
Inulin and Banana Powder as Excipients. Poster Presentation. XV International 
Workshop on Bioencapsulation and COST865 Meeting, Vienna, Austria, 
September 6-8, 2007.  

KLAYRAUNG, S., SEESURIYACHAN, P. and AOKI, K.. 2002. Degradation of phenol by 
thermotolerant microorganism.  Proceeding of the 3rd JSPS-NRCT Joint Seminar 
on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their 
Applications, 17-21 November 2002 Chiangmai, Thailand. p.150. 

http://www3.interscience.wiley.com/journal/118523178/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118523178/home
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SEESURIYACHAN, P., KLAYRAUNG, S. and AOKI, K. 2002. Characteristics of bacterial azo 
dye decolorization by Lactobacillus casei.  Proceeding of the 3rd JSPS-NRCT 
Joint Seminar on Development of Thermotolerant Microbial Resources and 
Their Applications, 17-21 November 2002 Chiangmai, Thailand. p.139. 

Srikanjana Klayraung, Rungnapha Iangkhaem, Sumitra Phranphanat, Nalin 
Wongkhattiya.  Screening of feather degrading actinomycetes. Proceedings of 
the 3rd Maejo University Annual Conference, Maejo University, Chiang Mai 
(Thailand).- Chiang Mai (Thailand), 26-27 Jul 2001. p. 524-533. 

Tapana Chaunban, Srikanjana Klayraung, Ratchakorn Manprakhon. Isolation of 
biosurfactant-producing bacteria from wastewater. Proceedings of the 3rd Maejo 
University Annual Conference, Maejo University, Chiang Mai (Thailand).- Chiang 
Mai (Thailand), 26-27 Jul 2001. p. 357-363. 

Nalin Wongkhattiya, Nanthana Khrutwong, Treenut Charoenmak, Srikanjana Klayraung, 
Screening of thermotolerant bacteria of cellulase producing. Proceedings of the 
3rd Maejo University Annual Conference, Maejo University, Chiang Mai 
(Thailand).- Chiang Mai (Thailand), 26-27 Jul 2001. p.534. 

 
ประสบการสอน 
มิถุนายน 2541- ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
ประสบการณ์งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย : 
         1.การสลายคลอเรตโดยแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตที่แยกได้จากดินและกากตะกอนน้ าเสีย  
         2. การผลิตเชื้อ Biosurfactant จากเชื้อ Actinomycetes ที่แยกได้จากน้ าเสีย โครงการ
สนับสนุนนักวิจัยใหม่  (รหัส CO – 06 – 22 – 23 – 2001)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ  (งานส่วนกลาง)  
         3.การสลายคลอเรตโดยแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตที่แยกได้จากดินและกากตะกอนน้ าเสีย  
 
 
 
 

http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Nalin%20Wongkhattiya%22
http://agris.fao.org/?query=%2Bauthor:%22Nanthana%20Khrutwong%22
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ผู้ร่วมโครงการวิจัย : 
1. ระบบการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยปลอดโรคด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวขนาดอุตสาหกรรม  
2.การศึกษาสารออกฤทธิ์จากจุลินทรีย์เอนโดไฟต์ในพืชสมุนไพรเพ่ือใช้ทดแทนสารที่ใช้ในการ 

ควบคุมเชื้อแบคทีเรียโรคพืช  
3. การบ าบัดน้ าทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าด้วยพืชน้ าและสาหร่าย  
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ชื่อ – สกุล  สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ 

   Sureeporn Jariangprasert  

สถานทีต่ิดต่อ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ 

     50290 

โทรศัพท์ 053-873540-2 โทรสาร 053-878225  

E-mail:  s_vipoosunti@mju.ac.th 

ประวัติการศึกษา 2551 วท.ด. ชวีวิทยา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2541 วท.ม. เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2522 วท.บ. เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ 
Elix, J. A., S. Jariangprasert & A. W. Archer. 2008. New Pertusaria (lichenized 

Ascomycota) from Australia and Thailand. Telopea 12(2): 263-272. 
Jariangprasert, S. 2006. New taxa of the lichen genus Pertusaria (Ascomycota) from 

Thailand. Mycotaxon 96: 109-121. 
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Pertusaria (Lichenized Ascomycota) from Thailand. Mycotaxon 91: 279-292. 
Jariangprasert, S., Archer, A. W. & Anusarnsunthorn, V. 2004. Further new taxa in the 

genus Pertusaria (Lichennized Ascomycota) from Thailand. Mycotaxon 89: 
123-129. 

Jariangprasert, S., Archer, A. W., Elix, J. A. & Anusarnsunthorn, V. 2003. New species in 
the lichen genus Pertusaria (lichenized Ascomycotina) from Thailand. 
Mycotaxon 85: 289-295. 

Jariangprasert, S., Archer, A. W., Elix, J. A. & Anusarnsunthorn, V. 2002. Two new 
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งานวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ 
Oral presentation at 3 th International Balkan Botanical Congress (TIBBC 2003) at 

University of Sarajevo, Bosnia. 18-24 May 2003 (New species and new 
records in the lichen genus Pertusaria (lichenized Ascomycotina) from 
Thailand). 
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Oral presentation at The 3rd National Symposium on Graduate Research: 18-19 July 
2002 (Taxonomy of the lichen family Pertusariaceae in Thailand). 

Poster presentation at 7 th International Mycology Congress (IMC7 2002) at Oslo 
University, Blindern Campus, Norway. 11-17 August 2002 (Taxonomy of the 
lichen family Pertusariaceae in Thailand). 

Poster presentation at Congress on Science and Technology of Thailand 27th 16-18 
October 2001 (Common lichen species of Pertusariaceae in Thailand). 

Poster presentation at Congress on Science and Technology of Thailand 26th 2000 
(Stem, root and leaf anatomy of Plumbago). 

Poster presentation at Congress on Science and Technology of Thailand 17th: 1991 
(Effect of test tube caps on growth of shootlets from pummelo [Citrus 
grandis (L.) Osbeck.] node cultured in vitro). 

 
ประสบการณ์งานวิจัย 
Research Project: 1999-2000 (Biodiversity of lichens in Banpong protected forest). 
Researcher at H.M. The King’s Initiative Centre for Flowers and Fruits Propagation, Ban 

Rai, Chiang Mai: 1989-1993. 
 
ประสบการอ่ืนๆ 
The organizer of “Training Course on Diversity and Conservation of Bryophytes and 

Lichens in Tropical Region” 1-8 August 2005, Department of Biology, Faculty 
of Science, Chiang Mai University. 

The local organizing committee for International Association of Lichenology 7 th (IAL 7 
th) at Chaophya hotel Bangkok, Thailand 9-13 Jan.2012, and northern 
excursion organizer 14-49 Jan 2012, Chiangmai Province. 

 
ประสบการณ์การท างาน 
2532- ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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