หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่

2
คานา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ฉบับปี พ.ศ. 2555 เพื่อใช้ในการจั ดการศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคาดว่าจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ในการปรับปรุงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ที่กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
ดาเนิ น การพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ งรายละเอียดของหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดับอุดมศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ โดยให้ มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า ครอบคลุ ม หั ว ข้ อ ต่ า งๆตาม
รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 ที่ได้กาหนดไว้ รวมถึงปรับปรุงให้มีความทันสมัย เหมาะสม ถูกต้องและ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 รวมทั้ง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ จริยธรรม มีความเชี่ยวชาญ
ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ดังนั้น หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ
ในชุมชน ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของภาครัฐ
และภาคเอกชน
หลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้มีส่วนสาคัญประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมิน ผล หลั กเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒ นาคณาจารย์ การประกัน
คุณภาพหลั กสู ตร การประเมิน และการปรับปรุง การดาเนิน การของหลั กสู ต ร การนาหลั กสู ตรฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ไปใช้ในการสอนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักคือผลิตบุคลากร
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานทั้ ง ภาครัฐ และเอกชน อั น จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
ใบสรุปขั้นตอนเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หมวดที่
1 ข้อมูลทั่วไป
2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
3 ระบบการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมิน
5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
6 การพัฒนาคณาจารย์
7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
เอกสารแนบ
1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม่
3 สาระสาคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
4 ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
6 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
7 รายงานสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
8 รายงานสรุปการวิพากย์หลักสูตร
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
10 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข
การสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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สรุปขั้นตอนการเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนายกร่างหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
4. คณะกรรมการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
5. คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
6. คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบของหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560
7. คณะกรรมการวิชาการ ให้ความเห็นชอบของหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
8. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบของหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
9. สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ/อนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560
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หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสหลักสูตรและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 25550131105697
ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science Program in Environmental Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
Master of Science (Environmental Technology)
M.Sc. (Environmental Technology)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1 ไม่น้อยกว่า
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า
แผน ข ไม่น้อยกว่า
5.

รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี

36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
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5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญากับผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6.

7.

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
สถานภาพของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555
6.2 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
6.3 คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย เห็นชอบให้นาเสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการวิชาการ เห็นชอบให้นาเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
6.5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นชอบให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
6.6 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบ/อนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
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8.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 งานด้านวิชาการและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
8.2 งานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
8.3 งานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
8.4 งานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
8.5 การประกอบอาชีพอิสระ

9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

ตาแหน่งทาง
ชื่อ –สกุล
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายฐปน ชื่นบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางศิราภรณ์ ชื่นบาล

อาจารย์

นางมุจลินทร์ ผลจันทร์

คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.
2541

วท.ม.
วท.บ.

Environmental
Engineering
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Illinois Institute of
Technology, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.ด.
M.B.A.

ชีววิทยา
Finance

2545
2540

วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keller Graduate School of
Management, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ph.D.

Environmental
Engineering
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคมีวิศวกรรม

University of Newcastle
upon Tyne, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

วศ.ม.
วท.บ.

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ชั้น 4 อาคารเรียน 60 ปี และ ชั้น 3 อาคารเรียนจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่เศรษฐกิจเป็นตัวขับเคลื่อนที่สาคัญ โดยจะเห็นได้จากสาระสาคัญของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) จนถึงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ส่งผลให้ประเทศไทยต้องดาเนินนโยบายการค้าเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลักดันให้ผู้ผลิตใน
ประเทศต้องปรับตัวให้แข่งขันกับคู่แข่งประเทศอื่น ๆ ได้ส่งผลและสร้างแรงกดดันต่อทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เสื่อมโทรมลง ซึ่งเป็นปัญหาที่รุนแรงพบได้ในแทบทุกพื้นที่ของประเทศ

2535
2533

2536
2534

2544
2540

8
เช่น ปัญหาน้าท่วม ปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อีกทั้งทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งที่ล ดความอุดมสมบู ร ณ์ล ง ทรั พยากรความหลากหลายทางชีว ภาพที่ถู กทาลายอย่า งรวดเร็ ว
นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการอุปโภคและบริโภคที่เกินพอดี
ได้แก่ คุณภาพน้าและอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ามาตรฐาน และปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
มีมากขึ้นเกินศักยภาพในการกาจัดได้ทัน และยังไม่นับรวมการนาเข้าสารอันตรายที่ใช้ในการผลิ ต ใน
ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีมากขึ้น ซึง่ ปัญหาการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ถูก
ใช้ไปในการพัฒนาตลอดจนปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนับวันจะรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันที่ประเทศไทยยังคงประสบกับสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ ทาให้แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยังคงให้ความสาคัญกับการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าและการแก้ไขปัญหามลพิษ เทคโนโลยีการผลิตพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดจนการยกระดับการพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ให้ดีขึ้น
เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยการสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพและเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนมีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน
ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีความเข้มงวดและจริงจังกับ กฎหมายและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และสนธิสัญญาและพันธกิจ ระหว่างประเทศ
เป็นต้น ทาให้ในปัจจุบัน หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีความตระหนักถึงความสาคัญในการ
ร่วมมือกันรักษาสภาพแวดล้อม จึงทาให้งานด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีบทบาทอย่างสาคัญในกิจกรรมด้าน
ต่ า ง ๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งและรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม โดยเฉพาะในภาคอุ ต สาหกรรมจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง
กระบวนการผลิตและการกาจัดของเสียจากขั้นตอนการผลิตไม่ให้ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม การใช้
เทคโนโลยีและพลังงานสะอาด หน่วยงานสีเขียว รวมไปถึงการเกษตรในปัจจุบันที่เน้นการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการดินน้าและอากาศ การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลผลิตที่
ไม่ทาลายสภาพแวดล้อม
จากสาเหตุข้างต้นจะเห็นได้ว่าบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้น มีความสาคัญอย่างมาก
ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันยังขาดแคลนบุคคลากรในด้านนี้อยู่
มาก ดังนั้ น การพัฒ นาบุ คคลากรด้านสิ่ งแวดล้ อมจึงถือ ได้ว่ามีความส าคัญอย่ างมากต่อ การพั ฒ นา
ประเทศ
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ทาให้ประชากรมีรายได้ มากขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น แต่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ไม่อาจทาให้ชุมชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้อย่างแท้จริงถ้าต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เสื่อมโทรม จากปัญหาการเกิดมลพิษที่สร้างความไม่เข้าใจ
กันอยู่เสมอระหว่างการก่อสร้างและการผลิตในระดับโรงงานอุตสาหกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ
และชุมชน ทาให้ความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาชุมชน
และสังคม ดังนั้นการสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข็มแข็ง ต้องมีการพัฒนาทั้งด้านตัวบุคคล
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคน
ไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเน้นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศทั้งในสภาวะปัจจุบันและ
อนาคต โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
รองรั บ กับ ปั ญหาทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่เ กิ ด ขึ้น โดยมีการพั ฒ นาหลั กสู ต รเพื่ อต้ อ งการผลิ ต บุ คลากรทาง
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้และความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ ใช้
ความรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการแก้ ไ ขสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มต่ า ง ๆ ในชุ ม ชน ภาครั ฐ และ
ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ สามารถทางานรวมกับชุมชนได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนอย่างมื ออาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อตรง และมีจรรณยาบรรณในวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากสถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางสั ง คมและวัฒ นธรรม ที่ มี ต่ อ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการใช้ความรู้
เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่และสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้นี้
กลับคืนสู่ท้องถิ่นและท้องถิ่นสามารถยืนอยู่บนฐานความรู้เดิม ในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นที่มาพร้อมกับการพัฒนา โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรม ที่ต้องนาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้า
มาช่วยในการเพิ่มผลผลิต รวมทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการกาจัดของเสีย
หรือการใช้ประโยชน์จากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนและการแข่งขันระดับนานาชาติ
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13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
วิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพในกลุ่มของ เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ทช 510
เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม
ทช 511
ปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม
ทช 512
การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมทางชีววิทยา
ทช 513
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
วิชาในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
ทว 521 กระบวนการและการควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
ทว 522 มลพิษอากาศและการควบคุม
ทว 523 การกาจัดขยะ-ของเสียอันตรายและการจัดการ
ทว 524 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษทางดิน
ทว 525 กระบวนการของจุลินทรีย์ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
ทว 526 หัวข้อสนใจ
ทว 527 การควบคุมและจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
ทว 528 พลังงานชีวภาพจากของเสียอินทรีย์
13.3 การบริหารจัดการ
1) ให้มีผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้าที่ประสานงานกับ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับรายละเอียดของ
รายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล
2) อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ประสานงานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจากสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา
การจัดตารางเรียนการวัดผลและประเมินผล
3) ให้มีผู้ประสานงานรายวิชา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทางการเกษตร/ภาคอุตสาหกรรมทางด้าน
การเกษตร เพื่อสร้างความร่วมมือและแสวงหาโจทย์วิจัย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา ความสาคัญ
สร้างนักวิชาการ นักวิจัยและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ทางสิ่งแวดล้อมบนฐานรากของเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมไปถึงความมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มี
ความตระหนักในงานสิ่งแวดล้ อมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับอาเซียน เพื่อคงไว้ซึ่ง
สภาพแวดล้อมทีส่ มดุล สังคมที่มีความสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้ มีความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงในการป้องกันและบรรเทา
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการและทักษะในการทางานวิจัย
ทางสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มุ่งมั่น อดทน สามารถเรียนรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง มี
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
4) เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมใหม่ได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีแผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรที่ประกอบด้วย แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร กลยุทธ์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง โดย
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (3 ปี)
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
ด้ า นพั ฒ นาบุ ค ลากร ด้ า นการ 1. จัดทาโครงการสนับสนุน
เรียนการสอนและบริการวิชาการ
งบประมาณบุคลากรด้าน
พัฒ นาบุ คลากรด้านการเรี ย นการ
ทางานบริการวิชาการกับ
สอนและบริ ก ารวิ ช าการ ให้ มี
องค์กรภายนอก
ประสบการณ์ จ ากการน าความรู้ 2. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
ทางเทคโนโลยี สิ่ ง แวดล้ อ มไป
เรียนการสอนให้ทางานด้าน
ป ฎิ บั ติ ง า น จ ริ ง แ ล ะ เ พิ่ ม ขี ด
วิจัย
ความสามารถในภาคเอกชน
3. สนับสนุนบุคลากรเข้า
อบรม สัมมนา ใฝ่หา
ความรู้และความก้าวหน้า
อยู่เสมอ
4. ส่งเสริมบุคลากรจาก
มหาวิทยาลัย ไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในภาคเอกชน (Talent
Mobolity)
ด้านหลักสูตร
1. มีกระบวนการสรรหาและ
1. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
แต่งตั้งกรรมการประจา
สิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานไม่ต่า
หลักสูตร
กว่าที่ สกอ .กาหนด รวมไปถึง 2. มีกระบวนการแต่งตั้ง
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
กรรมการพัฒนาและวิพากย์
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
หลักสูตร
เทคโนโลยี
3. มีการพัฒนาหลักสูตรโดยมี
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
พื้นฐานจากหลักสูตรใน
กับการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับสากล
เทคโนโลยีสารสนเทศและความ 4. มีการติดตามประเมิน
เป็นสากล
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอทั้ง
จากกรรมการภายในและ
ภายนอก
5. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความก้าวหน้าทาง

2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ทางด้านวิชาการและ
ประสบการณ์
หลักฐาน
1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
อาจารย์ในหลักสูตร
2. ปริมาณงานวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบ
ต่างๆของอาจารย์ใน
หลักสูตร
3. กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้
เช่น การฝึกอบรมและการ
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
4. การแลกเปลี่ยนบุคลากร
ตัวบ่งชี้
1. มีการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการ
ดาเนินงาน
2. การประชุมหลักสูตรและการ
ประชุมหารือ
3. จานวนผู้ประกอบการที่เข้า
ร่วมการพิจารณาหลักสูตร
หลักฐาน
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และวาระการประชุม
รายงานการประชุมหรือมติ
และข้อแนะนา จากการ
ประชุม
2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

ด้านนักศึกษา
1. การเรียนการสอนที่เน้น
นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
2. สนับสนุนให้นักศึกษาทาวิจัย
3. พัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรม

2.2 กลยุทธ์
2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 3. รายงานผลการประเมิน
ความต้องการของ
หลักสูตร
ผู้ประกอบการ
4. การมีผู้แทนจากสภาวิชาชีพ
6. จัดทาโครงการ SWOT และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
เข้าร่วมพิจารณาหลักสูตร
Stakeholder
5. การมีผู้แทนจาก
ผู้ประกอบการเข้าร่วมการ
พิจารณาหลักสูตร
1. แต่งตั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตัวบ่งชี้
เข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตร 1. ระดับความพึงพอใจของ
ให้สอดคล้องกับความ
นักศึกษาปีสุดท้ายและ
ต้องการของนักศึกษา
บัณฑิตใหม่ต่อหลักสูตร
2. สนับสนุนปัจจัยที่ใช้ในการ 2.จานวนทุนวิจัยในแต่ละปี
ทาวิจัยเพื่อให้นักศึกษามีทุน 3. สัดส่วนระหว่างจานวน
สนับสนุนในการทาวิจัย
นักศึกษาต่ออาจารย์ที่
3. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ปรึกษา
4. จัดกิจกรรมหรือโครงการ
4. ผลสัมฤทธิ์การเรียนของ
เสริมทักษะด้านการวิจัยและ
นักศึกษา
คุณธรรม
5. จานวนและผลสัมฤทธิ์ของ
5. แต่งตั้งนักศึกษาเป็นผู้ช่วย
กิจกรรมและโครงการเสริม
วิจัย
ทักษะ
หลักฐาน
1. แบบสอบถามและสถิติ
ความพึงพอใจที่มีต่อ
หลักสูตร
2. สัญญาทุนและจานวนเงินทุน
3. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา
4. เอกสารรายงานและสรุป
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2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ด้านทรัพยากร
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
โครงการ
1. สารวจความต้องการของ
ตัวบ่งชี้
นักศึกษาและผู้สอนเกี่ยวกับ 1. ระดับความพึงพอใจและ
อุปกรณ์และเครื่องอานวย
ความต้องการปัจจัยในการ
ความสะดวกในการเรียนการ เรียนการสอนในแต่ละปี
สอน
การศึกษา
2. วางแผนจัดสรรงบประมาณ 2. งบประมาณจัดสรร
และจัดหาปัจจัยสนับสนุน
หลักฐาน
การเรียนการสอน
1. รายงานการสารวจความ
3. ดาเนินการปรับปรุง
ต้องการของนักศึกษาในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน
2. รายงานการประชุม

ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. แต่งตั้งผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
และศิษย์ปัจจุบันให้มีส่วน
กับความต้องการของธุรกิจ และ ร่วมในการปรับปรุงหลักสูตร
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
กับความต้องการและ
ผู้ใช้บัณฑิต
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
3. ติดตามผลความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้
บัณฑิต
5. สร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้งองค์กร
วิชาชีพ

ตัวบ่งชี้
1. ความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการต่อการทางาน
ของบัณฑิตอยู่ในระดับดี
2. การได้งานทาของนักศึกษา
3. โครงการประชุมระดม
ความคิดจากผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
หลักฐาน
1. รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของสถาน
ประกอบการ
2. สถิติการได้งานทาของ
นักศึกษา
3. หนังสือแต่งตั้ง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ใช้ระบบการศึ กษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการจัดการศึกษาระบบอื่น นอกเหนือจากระบบทวิภาค
2 การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
- ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
- หรือเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
- นอกเวลาราชการ (ระบุ) วันเสาร์-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 8.00 น. - 17.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
จากสถาบันการอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.25
หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 และ
ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือเคยปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในขณะนั้น
4) กรณีอื่นๆ ที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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แผน ก แบบ ก 2
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
จากสถาบันการอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
หรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 และ
เคยปฏิบัติการงานทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 1 ปี
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้ในขณะนั้น
4) กรณีอื่นๆ ที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แผน ข
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
จากสถาบันการอุดมศึกษาที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง ด้วยแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50
และเคยปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีหรือ
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามข้อ 1 แต่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 และ
เคยปฏิบัติงานทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามระเบียบและประกาศอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในขณะนั้น
4) กรณีอื่นๆ ที่ไม่สาเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่ระบุไว้ข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1) ใช้วิธีการคัดเลือก หรือทดสอบความรู้ หรือทั้งสองวิธี โดยมหาวิทยาลัยจะกาหนด
รายละเอียดในประกาศรับสมัครเป็นคราว ๆ ไป
2) หลักสูตรจะเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้จบสาขาวิชาทางด้านสิ่งแวดล้อม หรือ
สาขาวิช าอื่น ๆ ที่ใกล้ เคีย ง ทาให้ คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ ทาให้ มีพื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เทคนิคการทาการ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน
2) นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ไม่ถึงเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัยฯ กาหนด
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) มอบหมายหน้าที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อทาหน้าที่ดูแลและให้คาปรึกษาแนะนาถึง
แผนในการเรียน ตลอดจนชี้แนะแนวทางต่างๆ
2) นักศึกษาที่มีความรู้ไม่เพียงพอ สามารถลงเรียนในวิชาของปริญญาตรี รหัสไม่ต่ากว่า
400 ได้ แต่ต้องไม่เกิน 3 หน่วยกิต และไม่รวมหน่วยกิตจากวิชาเสริมพื้นฐานที่นักศึกษาจาเป็นต้องเรียน
ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3) นักศึกษาสามารถลงเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 1
ปีการศึกษา
ชั้นปีท/ี่ จานวนนักศึกษา
2560
2561
2562
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
รวม
5
10
10
ผู้สาเร็จการศึกษา
5
5

2563
10
5
15
5

2564
10
10
20
10

2563
10
5
15
5

2564
10
10
20
10

แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีท/ี่ จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
ผู้สาเร็จการศึกษา

2560
5
5
-

ปีการศึกษา
2561
2562
5
5
5
5
10
10
5
5
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แผน ข
ชั้นปีท/ี่ จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
ผู้สาเร็จการศึกษา

2560
5
5
-

ปีการศึกษา
2561
2562
5
5
5
5
10
10
5
5

2563
10
5
15
5

2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณสาหรับค่าใช้จ่ายเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ
รายการ
งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้ 30,000
30,000
30,000
60,000 60,000
หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อหัว 60000 บาท/ปี
2.6.1 งบประมาณแผ่นดิน (หน่วย/บาท)
ประมาณการค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ
หมวดรายจ่าย
2560
2561
2562
2563
2564
1.งบบุคลากร
-อัตราเดิม
-อัตราใหม่
180,000 240,000 252,000 302,400 362,880
2.งบดาเนินงาน
-ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
30,000
30,000
30,000
60,000
60,000
-ค่าสาธารณูปโภค
3.งบลงทุน
-ครุภัณฑ์
-สิ่งก่อสร้าง
4.งบอุดหนุน
- อุ ด ห นุ น โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
(สานักวิจัย)
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2.6.2 งบประมาณเงินรายได้ (หน่วย/บาท)
ประมาณการรายรับในปีงบประมาณ
หมวดรายรับ
2560
2561
2562
2563
2564
-ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
30,000
30,000
30,000
60,000 60,000
รวม
30,000
30,000
30,000
60,000 60,000
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิต และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท
3.1 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1
เป็นแผนการศึกษาที่ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และมีการกาหนดให้เรียน
รายวิ ช าจ านวน 5 รายวิ ช า โดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต และรายวิ ช าภาษาต่ า งประเทศตามเงื่ อ นไขของ
บัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยพร้อมทั้งเนื้อหาวิชา วิธีการ และทักษะในการวิจัยในสาขาวิชา
เฉพาะ โดยมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน 6 หน่วยกิต โดยมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (จัดการศึกษาเป็น 3 แบบ)
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 1
1) รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
2) วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

(7)
36
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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3.1.2.2 แผน ก แบบ ก 2
1) รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
2) รายวิชาบังคับ
3) รายวิชาเอกเลือก
4) วิทยานิพนธ์
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
3.1.2.3 แผน ข
1) รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
2) รายวิชาบังคับ
3) รายวิชาเอกเลือก
4) การค้นคว้าอิสระ
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

(7)
12
12
12
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

(7)
12
18
6
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต มีการประเมินผลเป็น S หรือ U ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกิตจาก
รายวิชาเสริมพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่จาเป็นต้องเรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวมทั้งผ่านการทดสอบภาษาต่างประเทศตาม
เงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) แผน ก แบบ ก 1
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) รายชื่อวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(7)
หน่วยกิต
ทว 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(3) (3-0-6)
ET 501 Research Methodology for Environmental Technology
ทว 591 สัมมนา 1
(1) (0-2-1)
ET 591 Seminar 1
ทว 592 สัมมนา 2
(1) (0-2-1)
ET 592 Seminar 2
ทว 593 สัมมนา 3
(1) (0-2-1)
ET 593 Seminar 3
ทว 594 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
ET 594 Seminar 4
หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U
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2) วิทยานิพนธ์
ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1
ET 691 Thesis 1
ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2
ET 692 Thesis 2
ทว 693 วิทยานิพนธ์ 3
ET 693 Thesis 3
ทว 694 วิทยานิพนธ์ 4
ET 694 Thesis 4

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
36
หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)
12 (0-36-0)
12 (0-36-0)

3) รายวิชาอื่นๆ ที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร
1. รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
2. รายวิชาที่ไม่ได้เป็นวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้เป็นการปรับความรู้พื้นฐาน
3. วิชาเสริมพื้นฐานสาหรับนักศึกษาที่จาเป็นต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเพื่อปรับพื้นฐาน
เพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู่รับผิดชอบหลักสูตร
4) การสอบประมวลความรู้
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ให้อยู่ในเงื่อนไขและดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทประจาสาขาวิชา ทั้งนี้ ต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ไม่เกิน
หกภาคการศึกษาปกติ นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยนับรวมภาคการศึก ษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ จะต้อง
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์
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2) แผน ก แบบ ก 2
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) รายชื่อวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(7)
หน่วยกิต
ทว 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(3) (3-0-6)
ET 501 Research Methodology for Environmental Technology
ทว 591 สัมมนา 1
(1) (0-2-1)
ET 591 Seminar 1
ทว 592 สัมมนา 2
(1) (0-2-1)
ET 592 Seminar 2
ทว 593 สัมมนา 3
(1) (0-2-1)
ET 593 Seminar 3
ทว 594 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
ET 594 Seminar 4
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U
2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
1. รายวิชาบังคับ
ทว 511 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ET 511 Technology and Environment
ทว 512 การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ET 512 Environmental Quality Sampling and Analysis
ทว 513 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษ
ET 513 Pollution Treatment Technologies
ทว 514 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ET 514 Environmental Quality Management
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12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (1-6-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12
หน่วยกิต

2. รายวิชาเอกเลือก
เลือก 4 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
ทว 521 กระบวนการและการควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
ET 521 Wastewater Treatment Processes and Operations
ทว 522 มลพิษอากาศและการควบคุม

3 (2-3-5)
3 (2-2-5)
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ET 522
ทว 523
ET 523
ทว 524
ET 524
ทว 525
ET 525
ทว 526
ET 526
ทว 527
ET 527
ทว 528
ET 528

Air Pollution and Control
การกาจัดขยะ ของเสียอันตรายและการจัดการ
Solid and Hazardous Waste Disposal and Management
เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษทางดิน
Soil Pollution Treatment Technology
กระบวนการของจุลินทรีย์ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
Microbial Process in Environmental Pollution Management
หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
Selected Topic in Environmental Technology
การควบคุมและจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
Industrial Pollution Control and Management
พลังงานชีวภาพจากของเสียอินทรีย์
Bioenergy from Organic Waste

3) วิทยานิพนธ์
ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1
ET 691 Thesis 1
ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2
ET 692 Thesis 2

12

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
3 (3-0-6)
3 (2-3-5)
หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)

หมายเหตุ : รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจานวนหน่วยกิตขั้นต่าของหลักสูตร
- รายวิ ช าภาษาต่ า งประเทศตามเงื่ อ นไขของข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาวิชาเอกเลือกตามความ
เห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- รายวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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แผน ข
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1) รายชื่อวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
(7)
หน่วยกิต
ทว 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(3) (3-0-6)
ET 501 Research Methodology for Environmental Technology
ทว 591 สัมมนา 1
(1) (0-2-1)
ET 591 Seminar 1
ทว 592 สัมมนา 2
(1) (0-2-1)
ET 592 Seminar 2
ทว 593 สัมมนา 3
(1) (0-2-1)
ET 593 Seminar 3
ทว 594 สัมมนา 4
(1) (0-2-1)
ET 594 Seminar 4
หมายเหตุ : ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
2) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
30
หน่วยกิต
1. รายวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
ทว 511 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
ET 511 Technology and Environment
ทว 512 การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 (1-6-5)
ET 512 Environmental Quality Sampling and Analysis
ทว 513 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษ
3 (2-2-5)
ET 513 Pollution Treatment Technologies
ทว 514 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
ET 514 Environmental Quality Management
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2. รายวิชาเอกเลือก
18
หน่วยกิต
เลือก 6 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
ทว 521 กระบวนการและการควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
3 (2-3-5)
ET 521 Wastewater Treatment Processes and Operations
ทว 522 มลพิษอากาศและการควบคุม
3 (2-2-5)
ET 522 Air Pollution and Control
ทว 523 การกาจัดขยะ ของเสียอันตรายและการจัดการ
3 (2-2-5)
ET 523 Solid and Hazardous Waste Disposal and Management
ทว 524 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษทางดิน
3 (2-2-5)
ET 524 Soil Pollution Treatment Technology
ทว 525 กระบวนการของจุลินทรีย์ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)
ET 525 Microbial Process in Environmental Pollution Management
ทว 526 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)
ET 526 Selected Topic in Environmental Technology
ทว 527 การควบคุมและจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
ET 527 Industrial Pollution Control and Management
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทว 528 พลังงานชีวภาพจากของเสียอินทรีย์
3 (2-3-5)
ET 528 Bioenergy from Organic Waste
3) การค้นคว้าอิสระ
ทว 695 การค้นคว้าอิสระ
ET 695 Independent Study

6

หน่วยกิต
6 (0-18-0)

หมายเหตุ : รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสมในจานวนหน่วยกิตขั้นต่าของหลักสูตร
- รายวิชาภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
- รายวิชาบังคับก่อนหรือเทียบเท่าที่ไม่ได้เป็นวิชาบังคับหรือวิชาวิชาเอก
เลือกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- รายวิชาตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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เกณฑ์การกาหนดรหัสรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทว
ET

หมายถึง
หมายถึง

รหัสชื่อย่อภาษาไทยของสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
รหัสชื่อย่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของรายวิชาระดับปริญญาโทและของชั้นปีที่ควรศึกษา
“5” แสดงถึง รายวิชาในระดับปีที่ 1
“6” แสดงถึง รายวิชาในระดับปีที่ 2
2. เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา/กลุ่มวิชาในสาขา
“0” แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
“1” แสดงถึง รายวิชาบังคับ
“2” แสดงถึง รายวิชาเอกเลือก
“9” แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
3. เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ในสาขาวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทว 501
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

หน่วยกิต
(3)

ทฤษฎี
(3)

(1)
6
6

(0)
0
0

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทว 592
สัมมนา 2
ทว 692
วิทยานิพนธ์ 2
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี
(0)
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
(2)
(1)
18
0
18
0

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทว 593
สัมมนา 3
ทว 693
วิทยานิพนธ์ 3
รวม

หน่วยกิต
(1)
12
12

ทฤษฎี
(0)
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
(2)
(1)
36
0
36
0

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทว 594
สัมมนา 4
ทว 694
วิทยานิพนธ์ 4
รวม

หน่วยกิต
(1)
12
12

ทฤษฎี
(0)
0
0

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
(2)
(1)
36
0
36
0

ทว 591
ทว 691

สัมมนา 1
วิทยานิพนธ์ 1
รวม

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
(0)
(6)
(2)
18
18

(1)
0
0
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แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ทว 501
ทว 511
ทว 512
ทว 513
ทว 591

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

(3)

(3)

(0)

(6)

3

3

0

6

การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการกาจัดมลพิษ
สัมมนา 1
รวม

3

1

6

5

3
(1)
9

2
(0)
6

2
(2)
6

5
(1)
16

หน่วยกิต

ทฤษฎี

3
(1)
3
3
9

3
(0)
...
...

หน่วยกิต
(1)
6
3
3
12

ทฤษฎี
(0)
0
…
…

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
รหัส
ชื่อวิชา
วิชา
ชื่อวิชา
ทว 514
ทว 592
ทว xxx
ทว xxx

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สัมมนา 2
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทว 593
สัมมนา 3
ทว 691
วิทยานิพนธ์ 1
ทว xxx
วิชาเอกเลือก
ทว xxx
วิชาเอกเลือก
รวม

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง

0
(2)
...
...

6
(1)
...
...

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
(2)
(1)
18
0
…
..
…
…
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ทว 594
ทว 692

ชื่อวิชา
สัมมนา 4
วิทยานิพนธ์ 2
รวม

แผน ข
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทว 501
ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
ทว 511
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ทว 512
การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทว 513
เทคโนโลยีการกาจัดมลพิษ
ทว 591
สัมมนา 1
รวม
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทว 514
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทว 592
สัมมนา 2
ทว xxx
วิชาเอกเลือก
ทว xxx
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
(1)
6
6

ทฤษฎี
(0)
0
0

ปฏิบัติ
(2)
18
18

ศึกษาด้วยตนเอง
(1)
0
0

หน่วยกิต
(3)

ทฤษฎี
(3)

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
(0)
(6)

3
3

3
1

0
6

6
5

3
(1)
9

2
(0)
6

2
(2)
6

5
(1)
16

หน่วยกิต
3
(1)
3
3
9

ทฤษฎี
3
(0)
…
…

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
0
6
(2)
(1)
…
…
…
…
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทว 593
สัมมนา 3
ทว xxx
วิชาเอกเลือก
ทว xxx
วิชาเอกเลือก
ทว xxx
วิชาเอกเลือก
รวม

หน่วยกิต
(1)
3
3
3
9

ทฤษฎี
(0)
…
…
…

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
(2)
(1)
…
…
…
…
…
…

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ทว 594
สัมมนา 4
ทว xxx
วิชาเอกเลือก
ทว 695
การค้นคว้าอิสระ
รวม

หน่วยกิต
(1)
3
6
9

ทฤษฎี
(0)
…
0

ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
(2)
(1)
…
…
18
0

3.1.3 คาอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
ทว 501 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความสาคัญของการทาวิจัยในด้านสิ่งแวดล้อม หลักการและขั้นตอนการทางานวิจัยทาง
สิ่งแวดล้อม ที่มาและปัญหาที่นามาสู่การทาวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการสารวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย การเสนอโครงร่างการวิจัย การวางแผนการวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยทางสถิติ การแปลผลการทดลอง เทคนิคในการนาเสนอข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การ
เขียนบทความทางวิชาการ การนาเสนอในการประชุมและการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รวมทั้งสามารถ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
(บรรยาย 3 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 501
Research Methodology for Environmental Technology
3 (3-0-6)
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
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computer program. Result presentation and interpretation. Preparations of research
presentation and publication in scientific journals.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ทว 591
สัมมนา 1
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทั่วไประดับปริญญา
โท
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 591
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)
ทว 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ทว 591 สัมมนา 1
การน าเสนอและอภิป รายหั ว ข้ อที่น่ าสนใจทางเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้ อมเฉพาะทางระดั บ
ปริญญาโท
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 592
Seminar 2
1 (0-2-1)
Prerequisite : ET 591 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 593

สัมมนา 3
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ทว 592 สัมมนา 2
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ

วิทยานิพนธ์
ET 593

(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบตั ิ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
Seminar 3
Prerequisite : ET 592 Seminar 2

1 (0-2-1)
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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 594

สัมมนา 4
1 (0-2-1)
วิชาบังคับก่อน : ทว 593 สัมมนา 3
การนาเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง
กับวิทยานิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 594

Seminar 4
1 (0-2-1)
Prerequisite : ET 593 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 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทาวิทยานิพนธ์ กาหนดกรอบแนวคิด ออกแบบการ
ทดลอง และวางแผนการทาวิทยานิพนธ์ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเลือก
หัวข้อวิจัย พร้อมเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 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.
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)

33

ทว 692

วิทยานิพนธ์ 2
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1
แผน ก แบบ ก 1 การทาวิทยานิพนธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและเทคนิ ค การ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทาวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2 การทาวิทยานิพนธ์ด้ว ยความคิ ดสร้างสรรค์ ทฤษฎีและเทคนิ ค การ
วิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การ
สังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อ แสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทาการวิจัย ประมวลองค์ความรู้
ทั้งหมดเพื่อการเขียนอธิบายอย่างชัดเจน และกะทัดรัดในเล่มวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐาน
การพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(บรรยาย 0 ชั่วโมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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.
(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
ทว 693

วิทยานิพนธ์ 3
12 (0-36-0)
วิชาบังคับก่อน : ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2
การรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผล การพัฒนาความคิดแบบอิสระ การประมวล
องค์ความรู้จากวิทยานิพนธ์เพื่อการเรียบเรียงเขียนบทความงานวิจัยและการนาเสนอทางวิชาการ
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(บรรยาย 0 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 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.
(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week)
ทว 694

วิทยานิพนธ์ 4
12 (0-36-0)
วิชาบังคับก่อน : ทว 693 วิทยานิพนธ์ 3
การพัฒนาความคิดแบบอิสระ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์องค์
ความรู้เพื่อแสดงออกถึงความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ทาการวิจัย ประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อการเขียน
อธิบ ายอย่ างชัดเจนและกะทัดรั ดในเล่ มวิท ยานิ พนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานการพิม พ์ ข อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(บรรยาย 0 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 36 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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
(Lecture 0 hour, Practice 36 hours, Self Study 0 hour/week)
ทว 695

การค้นคว้าอิสระ
6 (0-18-0)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึกษาอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่แวดล้อม และเรียบเรียง เป็น
รายงานการวิจัย ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
(บรรยาย 0 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 0 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 695

Independent Study
6 (0-18-0)
Prerequisite : None
Study and literature review on topics related to environmental technology
and compile into academic report under staff supervision.
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(Lecture 0 hour, Practice 18 hours, Self Study 0 hour/week)
3) หมวดรายวิชาบังคับ
ทว 511 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในยุคต่างๆ ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสมัยใหม่กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พลังงานทดแทน
เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์ เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ
(บรรยาย 3 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 511

Technology and Environment
3 (3-0-6)
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 renewable energy, and clean technology.
Guidelines for sustainable development. Regulations in biosafety and diversity.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
ทว 512
การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 (1-6-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ขั้นตอน กระบวนการและเทคนิคทางด้านสิ่งแวดล้อมในการชักตัวอย่างน้า อากาศ และดิน
การติดตามตรวจสอบ การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการแปลผล การใช้เครื่องมือวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับสูง
(บรรยาย 1 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 512
Environmental Quality Sampling and Analysis
3 (1-6-5)
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 1 hour, Practice 6 hours, Self Study 5 hours/week)
ทว 513

เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษ
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3 (2-2-5)
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมลพิษ ประเภทของมลพิษ สาเหตุและลักษณะของมลพิษแต่ละ
ประเภท การใช้เทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆในการควบคุม การแก้ไขปัญหา รวมไปถึงแนวทางการ
บาบัดมลพิษแต่ละประเภท
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 513
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 514

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระบบสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม
กรอบแนวคิ ด และทิ ศ ทางของแผนจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม กฎหมายข้ อ บั ง คั บ และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
(บรรยาย 3 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 514

Environmental Quality Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : As approved by program committee
Environmental system ecology and interaction within and between organism
and environment. Conceptual framework and direction of environmental planning. Law,
standards and regulations. Industrial safety. Environmental management system ( ISO
14001) and environmental impact assessment.
(Lecture 3 hours, Practice 0 hour, Self Study 6 hours/week)
4) หมวดรายวิชาเอกเลือก
ทว 521 กระบวนการและการควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การพิจารณาระบบบาบัดน้าเสียที่เหมาะสมของโครงการในแต่ละประเภท การออกแบบท่อ
รวบรวมน้าเสียและท่อระบายน้าฝน ขั้นตอนและขบวนการออกแบบระบบบาบัดน้าเสียทั้งทางกายภาพ
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ทางเคมีและทางชีวภาพ การบาบัดและการกาจัดการตะกอน การควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย รวมทั้ง
การประเมินราคาและค่าลงทุนระบบบาบัดน้าเสีย
(บรรยาย 2 ชัว่ โมง ปฏิบตั ิ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 521
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 522

มลพิษอากาศและการควบคุม
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แหล่งกาเนิด ประเภท และผลกระทบของมลพิษอากาศ มาตรฐานมลพิษอากาศ
เทคโนโลยีในการเผาไหม้ ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษอากาศ
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 522
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 523

การกาจัดขยะ ของเสียอันตรายและการจัดการ
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แหล่งกาเนิดและองค์ประกอบที่สาคัญของขยะ ประเภทของของเสียอันตราย เทคโนโลยี
การกาจัดขยะและของเสียอันตรายแบบต่าง ๆ ระบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย หลักการเลือก
วิธีการกาจัดที่เหมาะสม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขการจัดการขยะ
และของเสียอันตราย
(บรรยาย 2 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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ET 523

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 524

เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษทางดิน
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับดิน ประกอบด้วย ความหมาย ประเภท แหล่งกาเนิด ส่วนประกอบและ
สมบัติที่สาคัญของดิน การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน สาเหตุการเกิดมลพิษทางดิน มลสาร
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน บทบาทมลพิษทางดินต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา ความเสื่อมโทรมของ
ดินในประเทศไทย แนวทางในการแก้ไขและการจัดการ เทคโนโลยีการบาบัดและการฟื้นฟูดิน
(บรรยาย 2 ชัว่ โมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 524
Soil Pollution Treatment Technology
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 and management of soil problems. Soil
treatment and remediation technology.
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ทว 525

กระบวนการของจุลินทรีย์ในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย์ ใ นการย่ อ ยสลายสารชี ว มวล จุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มลพิ ษ ทาง
สิ่งแวดล้อม การย่อยสลายสารกาจัดศัตรูพืชและสารแปลกปลอมในระบบสิ่งมีชีวิต โดยการใช้จุลินทรีย์
การย่อยสลายของน้ามันปิโตรเลียมและไฮโดรคาร์บอน สารพิษจากจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อม และการ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการเกษตรและอุตสาหกรรม การบาบัดทางชีวภาพและเทคโนโลยีการบาบัดสาร
ปนเปื้อนโดยจุลินทรีย์ในอนาคตและข้อจากัด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบตั ิ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)

39
ET 525

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 526

หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ที่กาลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน เทคโนโลยี
สมัยใหม่กับสิ่งแวดล้อม เช่น พันธุวิศวกรรม นาโนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน เทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาด
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 526 Selected Topic in Environmental Technology
3 (2-3-5)
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 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
ทว 527

การควบคุมและจัดการมลพิษอุตสาหกรรม
3 (2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปัญหาภาวะมลพิษทางอุตสาหกรรม แหล่งกาเนิด ลักษณะ ชนิด และปริมาณของเสียใน
โรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมและการจัดการมลพิษอุตสาหกรรมทั้งทางด้านกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 527 Industrial Pollution Control and Management
3 (2-2-5)
Prerequisite : As approved by program committee
Industrial pollution problems. sources, characteristics, types and quantity
of Industrial waste. industrial pollution control and management by physical, chemical
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and biological practices. selection of appropriate technology for industrial pollution
control
(Lecture 2 hours, Practice 2 hours, Self Study 5 hours/week)
ทว 528

พลังงานชีวภาพจากของเสียอินทรีย์
3 (2-3-5)
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แหล่งและการผลิตพลังงานชีวภาพ ลักษณะของเสีย จุลชีววิทยาและปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพ หลักการออกแบบกระบวนการผลิตพลังงานชีวภาพ แนว
ทางการนาพลังงานชีวภาพไปใช้
(บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบตั ิ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ET 528 Bioenergy from Organic Waste
3 (2-3-5)
Prerequisite : As approved by program committee
Bioenergy sources and production. Waste characteristics. Microbiology and
biochemistry reaction of bioenergy production processes. Bioenergy production process
design. Bioenergy utilization guideline.
(Lecture 2 hours, Practice 3 hours, Self Study 5 hours/week)
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2.3 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
1.2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

ตาแหน่งทาง
ชื่อ -สกุล
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายฐปน ชื่นบาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางศิราภรณ์ ชื่นบาล

อาจารย์

นางมุจลินทร์ ผลจันทร์

คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

วท.ม.
วท.บ.

Environmental
Engineering
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Illinois Institute of
Technology, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.ด.
M.B.A.

ชีววิทยา
Finance

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental
Engineering
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคมีวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keller Graduate School of
Management, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Newcastle
upon Tyne, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วศ.ม.
วท.บ.

ปี
พ.ศ.
2541
2535
2533
2545
2540
2536
2534
2550
2544
2540
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2.2.3 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ชื่อ -สกุล
นายฐปน ชื่นบาล

นางศิราภรณ์ ชื่นบาล

นางมุจลินทร์ ผลจันทร์

คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.
2541

วท.ม.
วท.บ.

Environmental
Engineering
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Illinois Institute of
Technology, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.ด.
M.B.A.

ชีววิทยา
Finance

2545
2540

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

University of Newcastle
upon Tyne, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

วศ.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Environmental
Engineering
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคมีวิศวกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keller Graduate School of
Management, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2545
2539
2536

2535
2533

2536
2534

2544
2540

4

รองศาสตราจารย์

นายมงคล ถิรบุญยานนท์

Ph.D.
วท.ม.
ทษ.บ.

Animal Science
สัตววิทยา
สัตวศาสตร์

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางปิยะนุช เนียมทรัพย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Applied Bioscience
ชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์

Ehime University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่
โจ้
Hokkaido University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

อาจารย์

นางสาวศรีกาญจนา คล้ายเรือง

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

เภสัชศาสตร์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2551
2541
2536

7

อาจารย์

นายไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551
2545
2543

8

อาจารย์

นางสาวมยุรา ศรีกัลยานุกูล

วท.ด.
วท.ม.

เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

2550
2540

วท.บ.

เทคโนโลยีชนบท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2546
2540
2534

2536
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่
1.

ตาแหน่ง/ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชื่อ-สกุล

สถานที่ทางาน

นายสามารถ ใจเตี้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา

ปี

จาก

พ.ศ.

วท.ด. สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556

วท.ม. สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551

วท.ม. การจัดการทรัพยากร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2546

สถาบันราชภัฏ

2542

การเกษตรและสิ่งแวดล้อม
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เชียงใหม่
2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายปฏิรูป ผลจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Ph.D. Environmental
Engineering

University of

2550

Newcastle upon
Tyne, UK

วศ.ม. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

จุฬาลงกรณ์

2544

มหาวิทยาลัย
วศ.บ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
1. กาหนดให้ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2
2. กาหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา
3. กาหนดระยะเวลาดาเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปีการศึกษา
ทั้งนี้ข้อกาหนดและระยะเวลาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กาหนดและประกาศใช้
ในขณะนั้น
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
จัดให้นักศึกษาทางานวิจัย ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยนาทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือต่างๆ ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมาใช้ มีการรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผลอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการนาเสนอผลงานในสื่อทางวิชาการ ภายใต้การแนะนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและจัดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานความก้าวหน้าหรือเล่มวิทยานิพนธ์
โดยให้ถือปฏิบัติตามรูปแบบของคู่มือการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ในขณะนั้น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีทักษะและความชานาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์และ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝนด้วยตัวเองเพื่อนาไปคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและถูกต้อง มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความใฝ่รู้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ มีความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน จานวนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม จานวนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
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5.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์

36
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2) มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสัปดาห์เพื่อ
นาเสนอผลความก้าวหน้า
3) มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์โดยกรรมการหลักสูตร
4) จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
5) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี ตลอดการ
ทางานนอกเวลา
6) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยและในห้องปฏิบัติการของหลักสูตร
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
2) ใช้ระบบการให้คะแนนแสดงผลการศึกษาด้วยอักษร S (Satisfactory) และ U
(Unsatisfactory)
3) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ โดยการนาเสนอของนักศึกษา
4) ประเมินคุณภาพหัวข้อวิทยานิพนธ์
5) ประเมินคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์และการสอบประมวลความรู้ โดย
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบประเมินไม่ต่ากว่า 3 คน
6) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ การ
นาเสนอปากเปล่าในงานวิชาการ หรือการตีพิมพ์ผลงานในสื่อวิชาการต่างๆ
7) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาจากการสอบของสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน
6. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาการค้นคว้าอิสระ
1. กาหนดให้ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2
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2. กาหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าของการค้นคว้าอิสระทุกภาคการศึกษา
3. กาหนดระยะเวลาดาเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปีการศึกษา
ทั้งนีข้ ้อกาหนดและระยะเวลาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ กาหนดและ
ประกาศใช้ในขณะนั้น
6.1 คาอธิบายโดยย่อ
จัดให้นักศึกษาทางานวิจัย ด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดยนาทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์
ด้วยเครื่องมือต่างๆ ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมาใช้ มีการรวบรวมผลการทดลองและวิเคราะห์ผลอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการนาเสนอผลงานในสื่อทางวิชาการ ภายใต้การแนะนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและจัดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานความก้าวหน้าหรือเล่มการค้นคว้า
อิสระ โดยให้ถือปฏิบัติตามรูปแบบของคู่มือการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่ประกาศใช้ใน
ขณะนั้น
6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีทักษะและความชานาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์และ
บูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อนาไปคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เป็นระบบและถูกต้อง มีความเชื่อมั่ นในตนเอง และมีความใฝ่รู้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
6.3 ช่วงเวลา
ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
6.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ข การค้นคว้าอิสระ

จานวนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
จานวนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
6

หน่วยกิต

6.5 การเตรียมการ
1) กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระโดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ตนสนใจ
2) มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาและพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละสัปดาห์
เพื่อนาเสนอผลความก้าวหน้า
3) มีการสอบหัวข้อการค้นคว้าอิสระโดยกรรมการหลักสูตร
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4) จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีเจ้าหน้าที่ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
5) มีการดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมี ตลอด
การทางานนอกเวลา
6) มีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ ทั้งในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยและในห้องปฏิบัติการของหลักสูตร
6.6 กระบวนการประเมินผล
1) จัดให้มีการประเมินผลการศึกษาภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
2) ใช้ระบบการให้คะแนนแสดงผลการศึกษาด้วยอักษร S (Satisfactory) และ
U ( Unsatisfactory)
3) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทาการค้นคว้าอิสระ โดยการนาเสนอของ
นักศึกษา
4) ประเมินคุณภาพหัวข้อการค้นคว้าอิสระ
5) ประเมินคุณภาพของโครงร่างการค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้
6) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ การ
นาเสนอปากเปล่าในงานวิชาการ หรือการตีพิมพ์ผลงานในสื่อวิชาการต่างๆ
7) นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิต
วิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัยสามารถพิจารณาใบรับรองความรู้ภาษาต่างประเทศของ
นักศึกษาจากการสอบของสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองมาตรฐาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. บัณฑิตที่มีทักษะเป็นเลิศ รู้รอบ รู้ลึก กลยุทธ์
รู้จริง
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร
2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และกล้า
แสดงออก
3. มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อให้เกิด
การยอมรับจากภายนอก
4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง โดยมีการเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมา
ให้ความรู้
5. การเรียนเน้นที่การปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาได้ลงมีปฏิบัติ
จริงเพื่อให้เกิดความชานาญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. ด้านภาวะผู้นาในวงการวิชาการ ใน กลยุทธ์
ระดับชาติ
1. สอนให้นักศึกษารู้จักหลักคิด หลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติ
2. การบริหารองค์ความรู้ที่นักศึกษาต้องรู้ เก่งสหสาขา
วิทยาการ มีการต่อยอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
และปัญหาสิ่งแวดล้อมสาหรับการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรเพื่อเผยแพร่งานวิชาการในระดับชาติ
3. สร้างกิจกรรมกึ่งวิชาการ เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็น
ผู้นาทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
4. มีการมอบหมายงานกลุ่มและกิจกรรมที่ต้องทางานเป็น
ทีม
5. นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกันทั้งในหลักสูตรและนอก
หลักสูตร
6. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะและประยุกต์องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อมสาหรับ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเผยแพร่งานวิชาการ
ในระดับชาติ
3. มีทักษะด้านวัฒนธรรมการวิจัยที่
กลยุทธ์
เข้มแข็ง (Strong Research
1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อการทา
Culture)
และเผยแพร่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. ส่งเสริมการทาวิจัยอย่างมีจรรณยาบรรณ
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเขียนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อตอบ
โจทย์ของประเทศ
4. พัฒนากิจกรรมนอกห้องเรียนด้านภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการในการ
ทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
4. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ กลยุทธ์
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
1. พัฒนาฐานข้อมูลและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
2. มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากสารสนเทศอยู่เสมอ
เช่น งานวิจัยต่างๆ
3. ฝึกให้นักศึกษาคิดและแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ การค้นคว้า
อิสระ เป็นต้น
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) มีความยึดมั่นในความดีงานทางวิชาการ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และตรงต่อเวลา
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาคุณธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อน
3) มีภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
2) ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาและการส่งงาน
ภายในเวลาที่กาหนด
3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติ หรือ กรณีตัวอย่าง
4) ปลูกฝังให้นักศึกษาแต่งกายและปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
5) สอดแทรกเรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในระหว่ า งการจั ด การเรี ย นการสอน โดย
ยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมุติหรือ กรณีตัวอย่าง
6) ส่ งเสริ มให้ นั กศึ กษาเข้า ร่ว มกิจ กรรมทางศาสนาที่ห น่ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัด
7) การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
2) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายให้ทาไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม
3) ประเมินจากการให้คะแนนการเข้าห้องเรียนและการส่งงานตรงเวลา
4) ประเมินจากจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
6) ประเมินจากแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมและ
จริยธรรม
7) ประเมินจากจานวนนักศึกษาที่ทาการทุจริตในการสอบ
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2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาวิชาที่ศึกษาได้อย่างถ่อง
แท้
2) มีความสามารถในการบูรณาการเนื้อหาในสาขาวิชาการของตนกับสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
3) มีความสามารถในการประเมินค่าและพัฒนาสาขาวิชาการของตนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ในระดับชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) การสอนหลากหลายรูปแบบภายในชั้นเรียน เช่น การบรรยาย สถานการณ์จาลอง
บทบาทสมมุติ เป็นต้น และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามข้อสงสัย
2) ให้งานที่ต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ เพื่อนามาเสนอ เพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาใฝ่รู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ต่างๆ อยู่
เสมอ
3) การค้นคว้าและทารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มตามหัวข้อที่เป็นปัจจุบันและผู้เรียนมี
ความสนใจ
4) การอภิปรายเป็นกลุ่มโดยนาเนื้อหาที่เรียนมาประสมประสานกับเนื้อหาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
5) การเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายและทารายงานสรุปประเด็นความรู้ที่ได้รับ
6) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์และวิพากษ์ ทั้งใน
ระดับบุคคลและกลุ่ม
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) ทดสอบหลักการและทฤษฎี โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
2) ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
3) ประเมินผลจากความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถเชิงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์อย่างมีระบบ
2) มีความสามารถติดตามตรวจสอบ และประเมินผลปัญหาทางสิ่งแวดล้อมได้
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาองค์ความรู้
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มอบหมายงานที่พัฒนาผู้เรียนให้ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิพากษ์ได้ โดยใช้
รูปแบบการสอนที่หลายหลาก
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสประยุกต์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
เช่น การเรียนรู้แบบแก้ไขปัญหา (problem-based learning) หรือ การจัดทา
โครงการ (project based learning)
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น ๆ ได้
เช่น การฝึกปฏิบัติงานจริง การทากรณีศึกษา การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เป็นต้น
4) มอบหมายให้ผู้เรียนทารายงานค้นคว้าข้อมูลในสาขาวิชาและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
นามาบูรณาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ (researchbased learning)
6) เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการซักถามและนาเสนอความคิดเห็นและผลงานของตนเอง
ได้อย่างอิสระ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการทดสอบทั้งการสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2) ประเมิน จากงานที่ ไ ด้รับ มอบหมายทั้ง งานกลุ่ ม และงานเดี่ยว เช่น โครงการหรื อ
งานวิจัยที่มอบหมาย
3) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
4) ประเมินผลจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีจิตสานึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเคารพสิทธิของผู้อื่น
2) มีความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
3) มีทักษะการเป็นผู้นาและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการทางานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับ
ประเด็นที่นักศึกษาสนใจ
2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
วัฒนธรรมขององค์กร การปรับตัวเข้ากับสภาวะแวดล้อม การยอมรับผู้อื่น เป็นต้น
3) กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นผู้นากลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และ
ผู้รายงานผล
4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
5) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปรายและเสวนางาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้า
6) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนขณะทากิจกรรมกลุ่ม
และงานที่ต้องมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ผู้สอนในการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาและ
ผู้ตามในสถานการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมภาวะการ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
3) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้
ทางาน
4) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา
5) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
6) ติดตามการทางานกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ โดยการสัมภาษณ์และบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
7) สังเกตพฤติกรรมจากการระดมความคิดเห็น การอภิปรายหรือการสัมมนาและบันทึก
ผลการประเมิน
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2.5

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง และ
นาเสนอข้อมูลได้
2) มีความสามารถใช้การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบุคคลต่างๆ
ในวงวิชาการระดับชาติ
3) มีความสามารถในการนาเสนอผลงานทางวิชาการในรูปสิ่งตีพิมพ์ในระดับชาติ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการพูด
การฟังและการเขียน
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีโอกาสค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล พร้อม
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล และสามารถนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
และให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการนา
เทคนิคทางสถิติ และทางคณิตศาสตร์พื้นฐานมาประยุกต์ใช้
6) มอบหมายงานที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเชิงตัวเลขและนาเสนองานที่ต้องมีการ
ตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
7) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นักศึกษานาเสนอ
หน้าชั้น
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรม
การสอบย่อย
2) ประเมิ น จากผลงานของผู้ เ รี ยนทั้ ง รู ป แบบการนาเสนอรายงานหน้ าชั้ น เรี ย นและ
รายงานที่เป็นรูปเล่ม
3) ประเมินจากความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1
1) วิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต
ทว 501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทว 591 สัมมนา 1
ทว 592 สัมมนา 2
ทว 593 สัมมนา 3
ทว 594 สัมมนา 4

2

3

1

2

3

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

       

    

       

     

       

     

       

     

              

2) วิชาบังคับ
ทว 511 เทคโนโลยีและ

 

สิ่งแวดล้อม
ทว 512 การชักตัวอย่างและ
การวิเคราะห์
    

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทว 513 เทคโนโลยีการ

   
บาบัดมลพิษ
ทว 514 การจัดการคุณภาพ
      
สิ่งแวดล้อม
3) วิชาเลือก
ทว 521 กระบวนการและ
การควบคุมดูแล
      
ระบบบาบัดน้าเสีย
ทว 522 มลพิษอากาศและ
      
การควบคุม
หมายเหตุ:  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง
ปัญญา

รายวิชา
1
ทว 523 การกาจัดขยะ-ของ
เสียอันตรายและ
การจัดการ
ทว 524 เทคโนโลยีการ
กาจัดมลพิษ
ทางดิน
ทว 525 กระบวนการของ
จุลินทรีย์ใน
การจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม
ทว 526 หัวข้อสนใจทาง
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
ทว 527 การควบคุมและ
จัดการมลพิษ
อุตสาหกรรม
ทว 528 พลังงานชีวภาพจาก
ของเสียอินทรีย์
4) วิทยานิพนธ์
ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1
ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2
ทว 693 วิทยานิพนธ์ 3
ทว 694 วิทยานิพนธ์ 4

2

3

1

2

3

1

2

3

      

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

ทักษะวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3

    



   

 

 



   

 

 

      

    

      

    



   

 

 

       

     

       

     

              
              

ทว 695 การค้นคว้าอิสระ
       
หมายเหตุ :  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
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4. ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรและสอดคล้องกับ Bloom taxonomy ระดับใด
PLOs
Outcome Statement
Specific LO
Generic
Level
LO
1 นักศึกษามีกระบวนการในการ
U และ A
วิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้าน
คุณภาพน้า คุณภาพอากาศ คุณภาพ
ดิน และของเสีย ได้อย่างถูกต้อง
2

นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน
ควบคุม และจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ด้าน น้า อากาศ ดินและ
ของเสียได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

U และ A

3

นักศึกษาสามารถทาการประเมินและ
วางแผนการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ของสังคมไทยที่มี
การเกษตรเป็นรากฐานได้
นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานวิจัย
และนวัตกรรมที่ทางานได้จริง
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร

U และ A

4

5

นักศึกษามีการปฏิบัติตนอยู่บน
พื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ

A และ E

U

Bloom’s Taxonomy: U = Remembering/Understanding A = Applying/Analyzing E = Evaluating/Creating
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6. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้กับหลักสูตรกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
PLOs

Outcome Statement

1

นักศึกษามีกระบวนการในการ
วิเคราะห์ตัวอย่างทาง
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพน้า
คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน
และของเสีย ได้อย่างถูกต้อง
นักศึกษามีความเข้าใจและ
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีใน
การป้องกัน ควบคุม และจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้าน น้า
อากาศ ดินและของเสียได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
นักศึกษาสามารถทาการ
ประเมินและวางแผนการจัดการ
เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็น
รากฐานได้
นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์
งานวิจัย และนวัตกรรมที่ทางาน
ได้จริงทางด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร
นักศึกษามีการปฏิบัติตนอยู่บน
พื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ

2

3

4

5

มหาวิทยาลัย บัณฑิต
M

F

ผู้ใช้
บัณฑิต
F

M

F

F

F

M

F

F

F

F

M

M

F

F

F

M

M

F

F

F

M

F = Fully fulfilled; M = Moderately fulfilled; P = Partially fulfilled

วิชาชีพ
F

ภาค
สังคม
M
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6. ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิของ
หลักสูตร
รายวิชา
1) รายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิต
ทว 501 ระเบียบวิธวี ิจยั
ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทว 1 สัมมนา 591
ทว 2 สัมมนา 592
ทว 3 สัมมนา 593
ทว 4 สัมมนา 594
2) วิทยานิพนธ์
ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1
ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2
ทว 693 วิทยานิพนธ์ 3
ทว 694 วิทยานิพนธ์ 4
ทว 695 การค้นคว้าอิสระ
3) รายวิชาบังคับ
ทว 511 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ทว 512 การชักตัวอย่างและการ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทว 513 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษ
ทว 514 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4) รายวิชาเอกเลือก
ทว 521 กระบวนการและการ
ควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
ทว 522 มลพิษอากาศและการควบคุม
ทว 523 การกาจัดขยะ-ของเสียอันตราย
และการจัดการ
ทว 524 เทคโนโลยีการกาจัดมลพิษ
ทางดิน
ทว 525 กระบวนการของจุลินทรีย์ใน
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
ทว 526 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
ทว 527 การควบคุมและการจัดการมลพิษ
อุตสาหกรรม
ทว 528 พลังงานชีวภาพจากของเสีย

PLO1

AP
AN
AP
AN
AP

PLO 2

AN
E
AN
E
AN

PLO 3

PLO 4

PLO 5

U

AP

AP

U
U
AP
AN

U
U
U
U

C
C
C
C
E

U
U
U
U
U

AP
E
AP
E
AP

AP

U
U

AP
AP

AN
AP

AP

U
U

U

AP

AN

U

AN

AP

E

U

AN

AP

E

U

AN

AP

E

U

AN

AP

AN

U

AN

AP
U

AP

C

AN

AP

E

U
U
U

Bloom’s Taxonomy: U = Remembering/Understanding A = Applying/Analyzing E = Evaluating/Creating
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7. ความสัมพันธ์ระหว่าง PLOs กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน (ตามมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละ
สาขาวิชา)
PLOs

ทักษะคุณธรรมและ
จริยธรรม
1

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5

X
X

2

X

3

ทักษะความรู้

1

2

X
X
X
X

X
X
X
X

3

X
X
X

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

2

1

X
X
X

X
X
X
X

3

X

X
X
X

2

X

3

X

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
3
2

X
X
X
X

X

8. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา
ชั้นปีที่
รายละเอียด
1 นักศึกษาสามารถติดตาม ตรวจสอบ เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างทาง สิ่งแวดล้อมด้าน
คุณภาพน้า คุณภาพอากาศ คุณภาพดิน และของเสีย ได้อย่างถูกต้อง
1 นักศึกษาสามารถอธิบาย และเลือกใช้เทคโนโลยีในการป้องกัน ควบคุม และจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ด้าน น้า อากาศ ดินและของเสียได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2 นักศึกษาสามารถทาการประเมินและวางแผนการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ของ
สังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐานได้
2 นักศึกษาสามารถค้นคว้า วางแผน ดาเนินงานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่สามารถทางานได้จริง พร้อมทั้งสามารถทาการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับ
ชุมชน ระดับชาติและนานาชาติได้
2 นักศึกษามีความเข้าใจและปฏิบัติตนอยู่บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ

X

X
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ใช้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และระเบียบ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้ในขณะนั้นโดยอนุโลม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานของหลักสูตร
2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผู้เรียนได้รับ
มอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะที่นักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
การประเมินผลแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการทวนสอบ อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะก่อนการประกาศผล โดยมีการติดตามผลทุกภาคการศึกษา
2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
1) ภาวะการได้งานทาของบั ณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ล ะรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ ความพึงพอใจของบัณฑิตในการนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การทางาน
2) การประเมิน จากนั กศึกษาเก่า ที่ ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ จ าก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
3) ติดตามผลการประเมินจากภาวะการได้งานทาของบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาและความพึง
พอใจของบัณฑิตต่อการนาความรู้ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
4) การประเมินจากศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบันในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนที่
เกี่ยวเนื่องกับกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
5) สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความรู้ความสามารถและ
การทางานในสถานประกอบการ
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้
3.1 หลักสูตร แผน ก แบบ ก1
1) ศึกษารายวิช า (รายวิช าที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นับหบ่ว ยกิต) ครบถ้ว นตามที่กาหนดใน
หลักสูตร โดยจะได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น S ตามรายวิชาที่กาหนด
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรื อระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3.2 หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
1) ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร โดยจะต้ อ งได้ รั บ คะแนนเฉลี่ ย ไม่ ต่ า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3) เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบแบบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
4) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
น าเสนอต่อที่ป ระชุมวิช าการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใ น
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding)
3.3 หลักสูตร แผน ข
1) ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2) สอบผ่านภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและหรือ
ปากเปล่าในสาชาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4) เสนอรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้
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5) รายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาวิชาชีพครูให้แก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจถึง
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตร
ที่สอน
2) จัดทาระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) ให้กับคณาจารย์ใหม่
3) จัดทาคู่มือคณาจารย์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้คณาจารย์
4) คณะจัดให้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และนโยบาย ระบบการทางานต่าง ๆ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องของคณะ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวัดผลและการ
ประเมินผล
2) สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการ เรียนการ
สอน
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดทาผลงานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2) มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์ และควบคุมดูแลให้คณาจารย์ถือปฏิบัติ
3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความรู้
และวิชาชีพ
4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมฝึกทักษะปฏิบัติ ดูงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการทั้ง
ในและนอกประเทศ เพื่อให้มีความชานาญและเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
5) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ๆ และพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้ อ ม ได้มีการบริห ารจัด การ
หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ ก ษา
แห่ งชาติฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรียนการสอนในหลั กสูตรดังกล่ าว โดย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งจะมี
เกณฑ์มาตรฐาน 12 ข้อ ดังนี้
1.1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะจัดให้มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 3 ท่าน ดังนี้
ตาแหน่ง/
ลาดับที่
ตาแหน่งทาง
ชื่อ -สกุล
วิชาการ
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายฐปน ชื่นบาล

คุณวุฒิ
Ph.D.

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางศิราภรณ์ ชื่นบาล

อาจารย์

นางมุจลินทร์ ผลจันทร์

สาเร็จการศึกษาจาก

ปี
พ.ศ.

Environmental
Engineering
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Illinois Institute of
Technology, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2541

วท.ด.
M.B.A.

ชีววิทยา
Finance

2545
2540

วท.ม.
วท.บ.

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keller Graduate School of
Management, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ph.D.
วศ.ม.

Environmental
Engineering
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคมีวิศวกรรม

University of Newcastle
upon Tyne, UK
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550

วท.ม.
วท.บ.
2

สาขาวิชา

วท.บ.

1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีสิ่ งแวดล้ อม ทั้ง 3 ท่าน ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกและตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2535
2533

2536
2534

2544
2540
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1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรปรับปรุงที่
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 และได้กาหนดกรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2564
เพื่อใช้กับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565
1.4 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.4.1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะดาเนินการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตร/อาจารย์
ประจาหลักสูตรอย่างน้อย 2 ครั้งต่ อภาคการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจา
หลักสูตร ร้อยละ 80 ต้องมีส่วนร่วมในการประชุม
1.4.2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นหลักสูตร
ปรับปรุง ที่มีการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษา โดยมีการจัดทาเล่ม
มคอ. 2 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและดาเนินการจัดส่งพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
1.4.3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะดาเนินการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบมคอ. 3 และมคอ. 4
ทุกภาคการศึกษา โดยทาการจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
1.4.4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะดาเนินการ
จัดทาผลการดาเนินงานของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ. 5 และมคอ. 6 ภายใน 30 วัน ทุกภาคการศึกษา โดยทาการจัดส่งหลังส่งเกรดแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกวิชา
1.4.5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะดาเนินการ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1.1 จัดสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2.1.2 ประมาณความต้องการแรงงานประจาปี
2.1.3 มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อ
ครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
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2.2 การด้านทาของผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ร่วมใช้ข้อมูลการ
ส า ร ว จ ส ภ า ว ะ ก า ร มี ง า น ท า ข อ ง บั ณ ฑิ ต ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ม่
โจ้http://www.emanage.mju.ac.th/survey_ALLRPT.aspx
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีระบบกลไกการรับ
นักศึกษาที่ประกอบด้วยกลไกระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร
3.1.1 ระดับมหาวิทยาลัยโดยบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้วางแผนและกากั บนโยบายการรับ
นักศึกษา กองแผนงานทาหน้าที่รวบรวมจานวนนักศึกษาและรายงานการดาเนินงานในแต่ล ะช่ว งให้
คณะกรรมการ/ผู้บริหารทราบ
3.1.2 ระดับหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ในการวางแผน กาหนด
จานวนนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และรายงานข้อมูลให้แก่คณะรับทราบ
ซึ่งการรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดาเนินการ
คัดเลือก 2 รอบการศึกษาต่อปี
การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมได้มีร ะบบและกลไกการเตรียมความพร้อม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตร ซึ่งทาการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ งบประมาณ และระยะเวลาในการจัดโครงการ/
กิจกรรม
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
การควบคุม ดูแลการให้ คาปรึก ษาวิชาการแนะแนวกับนักศึกษาในระดับปริญญาโท
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีแนวทางปฏิบัติตามมหาวิทยาลัย
ดังนี้
3.2.1 คณะฯแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนเพื่ อ ท าหน้ า ที่ ต ามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.2 อาจารย์ทุกคนจัดทาตารางการทางานพร้อมกาหนดเวลาว่างเพื่อให้นักศึ กษา
สามารถเข้าพบได้ตามเวลาที่ได้กาหนดไว้
3.2.3 อาจารย์เปิดช่องทางการสื่อสารทางสารสนเทศ เช่น E-mail, Facebook, Line
เป็นต้น
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อีกทั้งมีการเพิ่มช่องทางการอุทธรณ์ของนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาสงสัยเรื่องการ
ประเมินผลในรายวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน สามารถดาเนินการได้ดังนี้
1) ให้สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
2) ยื่นคาร้องขอดูกระดาษคาตอบ ภายใน 1 ภาคการศึกษาหลังประกาศผลการศึกษา
3) นั ก ศึ ก ษาสามารถยื่ น ค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ ไ ด้ โ ดยตรงต่ อ คณบดี ห รื อ อธิ ก ารบดี ห รื อ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
การพัฒนานักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้มีระบบและกลไกโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งทาการพิจารณาวางแผนโครงการ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ งบประมาณ และระยะเวลาใน
การจัดโครงการและกิจกรรม อีกทั้งมีการออกแบบรายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อันประกอบไปด้วย 1) กลุ่มวิชาหลัก 2) กลุ่ มทักษะ
ชีวิตและวิชาชีพ 3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีการติดตามอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึ กษา ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการประจาคณะฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีการสร้างระบบและ
กลไก การสร้ างแบบความประเมิน ความพึ งพอใจของนัก ศึก ษาที่มีต่ อหลั กสู ตร โดยแบ่งออกเป็น 2
กลุ่มเป้าหมาย
1. นักศึกษาในหลักสูตร
2. นักศึกษานอกหลักสูตร
นาผลการประเมินรายงานในการประชุมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลั กสู ตร อีกทั้งมีก าร
นาเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรที่จัดทาโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะฯ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษาผ่านหลายช่องทาง เช่น กล่องรับข้อร้องเรียนและแสดงความคิ ดเห็นของนักศึกษา
การร้องเรียนผ่านอาจารย์ ที่ปรึ กษา อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตร จากนั้นนาข้อ
ร้องเรียนดังกล่าวเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1.1 ในการรับอาจารย์ใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม ได้มีการกาหนดกรอบอัตรากาลังผ่านคณะไปยังมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับการจัดสรรกรอบ
อัตรากาลัง สาขาวิชาดาเนินการสรรหาอาจารย์ตามขั้นตอนการดาเนินการสรรหาบุคลากรของคณะ
วิทยาศาสตร์ ซึ่งในการรับอาจารย์ใหม่มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
4.1.1.1 กาหนดคุณสมบัติ
1) คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่
มหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจัย (ค 1)
2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ/ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ได้เป็น
อย่างดี
4.1.1.2 การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก
โดยการสอบข้อเขียน หรือ สอบสัมภาษณ์ และ/หรือทดสอบความ
สามารถในการสอน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย/คณะแต่งตั้ง
4.1.1.3 การแต่งตั้งและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
4.1.2 แต่งตั้งอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรเพื่อปฏิบัติห น้าที่ตามที่ระบุไว้ ในแนว
ทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และระเบี ย บ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ประกาศใช้ในขณะนั้น และระเบียบ/ประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม
4.1.3 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ และด าเนิ น
กิจกรรมได้ครบถ้วน ตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพหลักสูตร
4.1.4 กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามข้อ 4.1.2 และ
ข้อ 4.1.3
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีการจัดทาแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่ เป็นรูปธรรม ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการทางานร่ว มกับ
คณะฯ เพื่อจัดทาแผนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้พั ฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีระบบการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาส
ประสบความสาเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงานโดยมีการทาแผนพัฒนารายบุคคลผ่าน
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ระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลั ย มีการส่ งเสริมและสนับสนุนให้ อาจารย์ทุกคนได้พัฒ นาตนเองให้ มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยไม่จากัดจานวนตามเงื่อนไขของประกาศคณะวิทยาศาสตร์
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4.2 คุณภาพอาจารย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกร้อยละ 100 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนี้ คณะ
ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการทางานวิจัย และนาผลงานวิจัยนั้นๆ มาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีการติดตามอัตรา
การคงอยู่ของอาจารย์ ผ่านระบบและกลไกของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจา
คณะฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีการสร้างระบบและกลไก
การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร นาผลการประเมินรายงานในกรรมการ
ประจาหลักสูตร อีกทั้งมีก ารนาเอาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรที่จัดทาโดย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการประจาคณะฯ
5. หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของวิชาในหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีระบบและกลไกใน
การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องตามกรอบ TQF (Thailand Qualifications Framework for Higher
Education) หรือเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และใช้ระบบและกลไกการพัฒนา
หลักสูตรภายใต้มหาวิ ทยาลัย ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอยู่ภายใต้
แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร/
คณะกรรมการวิพากษ์ หลั กสูตร พ.ศ. 2554 หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรปรับปรุง คาดว่าเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2560 โดยมีแผนการปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ได้กาหนด
รอบระยะเวลาการปรับปรุงในปี 2564 เพื่อใช้กับนักศึกษาในปี 2565 ซึ่งจะมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
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1. ให้แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน
ประกาศของมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความ
เหมาะสม
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมเสนอข้อคิดเห็นในการ
พัฒนาหลักสูตร
4. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
พ.ศ. 2554 ภายใต้แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
5. ดาเนินการจัดทาเล่ม มคอ. 2 และแนวทางปฏิบัติ การเปิด ปิด ปรับปรุง หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรปรับปรุง มี
ระบบและกลไก การดาเนินงานของหลักสูตรดังนี้
1. จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อ การเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินการบริหารหลักสูตร
2. จัดประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรและอาจารย์ผู้ส อนในทุก
รายวิชาในหลักสูตรอย่างน้อย ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
- แบ่ งภาระการเรี ย นการสอน จากภาระงานขั้นต่า 9 ชั่งโมง/สั ปดาห์ และจากนั้น
กาหนดอาจารย์ผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอน
- วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
- การกากับ การติด ตามและการตรวจสอบการจัด ทา มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกภาค
การศึกษา โดยทาการจัดส่งก่อนเปิดสอนแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา อีกทั้งการกากับรายวิชา
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทานุบารุงและวัฒนธรรม
- การให้ความเห็นชอบการประเมินผลการเรียนการสอน
- เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของหลักสูตรเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
- หาแนวทางที่จะทาให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย
5.3 การประเมินผู้เรียน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะดาเนินการ
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันทุกภาคการศึกษา โดยทาการจัดส่งหลังการส่งเกรดแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบผล
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การดาเนินการเรียนการสอนตามแบบฟอร์ม มคอ.5และ มคอ. 6 เมื่อสิ้นสุดการเรีย นการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา จากนั้นดาเนินการส่งผลการเรียนให้คณะฯ ดาเนินการต่อไปยังมหาวิทยาลัย จะต้องผ่าน
การพิ จ ารณาผลการเรี ย นจากคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง จากอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก่ อ น เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องในการตัดเกรด และเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะ
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จะดาเนินการ
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรได้จัดการบริหารทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละด้านดังนี้
6.1 การบริหารงบประมาณ
1) จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน /ต่างคณะ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6.2 ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม
คณะวิทยาศาสตร์ มีอาคารเรียนรวม 3 อาคาร ได้แก่
1) อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ (อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) จานวน 2 ชั้น ใช้เป็น
สถานที่สอนปฏิบัติการพื้นฐานและบรรยายรวม พื้นที่ประมาณ 4,288 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้อง
บรรยาย 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 19 ห้อง ห้องเตรียมปฏิบัติการ 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
ห้อง
2) อาคาร 60 ปี แม่โจ้ เป็นสถานที่สอน พื้นที่ประมาณ 18,500 ตารางเมตร จานวน
6 ชั้น ประกอบด้วยห้องบรรยาย 26 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 51 ห้อง ห้องประชุม 7 ห้อง ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 5 ห้อง ห้องเตรียมปฏิบัติการ 6 ห้อง
3) อาคารจุฬาภรณ์ เป็นสถานที่สอน พื้นที่ประมาณ 14,300 ตารางเมตร จานวน 4 ชั้น
ประกอบด้ ว ยห้ อ งบรรยาย 5 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร 49 ห้ อ ง ห้ อ งประชุ ม 2 ห้ อ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ 4 ห้อง ห้องเตรียมปฏิบัติการ 15 ห้อง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มีเนื้อที่สาหรับทา
การเรียนการสอนประจาหลักสูตร ในบริเวณชั้นที่ 3 ของอาคารจุฬาภรณ์ และในบริเวณชั้นที่ 4 ของ
อาคารวิทยาศาสตร์ 60 ปี ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการกลางซึ่งประกอบไป
ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอย่างครบครัน และยังสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อื่นๆ
ของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ทั้งหมด นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
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สิ่งแวดล้อม ยังมีเนื้อที่สาหรับการเรียนการสอนและการทาวิจัยเฉพาะของหลักสูตร ณ ตึกจุฬาภรณ์ ใน
ชั้นที่ 3 ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งมีอุปกรณ์การสอนอยู่จานวนหนึ่ง
แบบรายงานข้อมูลจานวนหนังสือใช้สาหรับปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยสานักหอสมุดของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีทรัพยากรทุกประเภทประกอบด้วย หนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร และหนังสือพิมพ์
จุลสาร กฤตภาค โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลสาเร็จรูป CD-ROM, CD-ROM MULTIMEDIA โดย
ทรัพยากรดังกล่าวข้างต้นมีจานวนดังนี้
จานวนหนังสือ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
หมวด
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

คาอธิบายหมวด
เบ็ดเตล็ด
ปรัชญา
ศาสนา
สังคมศาสตร์
ภาษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ (บริสุทธิ์)
วิทยาศาสตร์ประยุกต์
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา
วรรณกรรม วรรณคดี
ประวัติศาสตร์
รวม

ภาษาไทย (เล่ม) ภาษาอังกฤษ (เล่ม)
12,398
2,248
3,190
329
4,329
359
48,571
7,361
4,492
1,702
17,640
7,960
48,608
14,779
4,393
1,167
2,674
579
7,309
966
153,604
37,450

รวม (เล่ม)
14,646
3,519
4,688
55,932
6,194
25,600
63,387
5,560
3,253
8,275
191,054

75
สื่อโสตทัศนวัสดุ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
รายการ
CD/DVD เกษตร
CD/DVD สารคดี
CD/DVD บทเรียนภาษา
CD/DVD ซีดีรอมทั่วไป
CD/DVD บันเทิง
รวม

จานวน
257
1,043
226
1,274
2,501
5,301

สื่อโสตทัศนวัสดุ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
บทความวารสาร
วารสารภาษาไทย
วารสารภาษาต่างประเทศ
ฐานข้อมูลออนไลน์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(E-book, E-clipping, E-journal)
Single search
วารสารอิเล็กทรอนิกส์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

139,717
831
471
12
19

บทความ
รายการ
รายการ
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล

1
35 รายชื่อ

นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดของหน่วยงานอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นต้น และยังมีการ
ติดต่อสื่อสารแบบเชื่อมโยงเครือข่ายในฐานข้อมูล Journal Link และวิทยานิพนธ์ / งานวิจัยออนไลน์
ตลอดจนสหบรรณานุกรม
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6.3 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มเติม
1) มหาวิทยาลัยมีคณะทางานประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง
2) คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณประจาปีในการจัดหาทรัพยากรการเรียน
การสอน ตารา สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและปฏิบัติการให้ทันสมัย
3) คณะฯ จัดประชุมเพื่อให้คณาจารย์ร่วมกันวางแผนในการเสนองบประมาณ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) สารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีจากผู้สอนและ
ผู้เรียน
2) ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์และผู้เรียนทุกรายวิชา
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั ก ศึ กษาตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่
กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี (อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จ านวนบุ คลากรสนั บ สนุ นการเรี ย นการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒ นา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

1

ปีการศึกษา (ปีที่)
2
3
4

5
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินการ
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการข้อ 1-5 ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

1


5
12

ปีการศึกษา (ปีที่)
2
3
4


5
12

5





 

5
12

5
12

5
12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในการ
จัดการเรียนการสอน
1.1.2 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์โดยการสอบถาม
สัมภาษณ์ หรือใช้แบบสอบถาม จากนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.3 การประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาโดยการสังเกตพฤติกรรม การทากิจกรรม
การเรียนการสอน และผลการเรียนจากการวัดและประเมินผล
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัด
ทาการประเมิน
1.2.2 คณาจารย์วิเคราะห์และประเมินจุดที่ควรพัฒนาของกลยุทธ์การสอนในแต่ละภาค
การศึกษา รวมถึงผลการเรียนของนักศึกษา และนาไปเขียนไว้ในรายงานผลการดาเนินงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
ประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาทุกชั้นปี และบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบสารวจ และเปิดเว็บไซด์เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับ
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก
ประเมินหลักสูตรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก โดยดูจาก
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาทุกชั้นปี บัณฑิตที่จบตามหลักสูตร
และนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และการเยี่ยมชม
2.3 นายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ประเมินหลักสูตรจากความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ ต่อคุณภาพบัณฑิตและ
การนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน อย่าง
น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
1) อาจารย์ประจาวิชาจัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
เสนอ ผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะ
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร เมื่อสิ้นสุด
ปีการศึกษาเสนอผ่านคณะกรรมการประจาหลักสูตรและคณะกรรมการประจาคณะ
3) จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร แผนกลยุทธ์การสอน และการ
ดาเนินการอื่น ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป
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เอกสารแนบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียด ตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า หลักสูตรใหม่
สาระสาคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
รายงานสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายงานสรุปการวิพากษ์หลักสูตร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข
การสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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เอกสารแนบ 1
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรระหว่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรเก่า และหลักสูตรใหม่
1. แผน ก แบบ ก 1
หมวดวิชา
เกณฑ์มาตรฐาน
โครงสร้างเดิม
วิชาไม่นับหน่วยกิต
(7)
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
36
หน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
36
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U

โครงสร้างใหม่
(7)
36
36

2. แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชา
- วิชาไม่นับหน่วยกิต
- วิชาบังคับ

เกณฑ์มาตรฐาน
-

โครงสร้างเดิม
(7)
12

โครงสร้างใหม่
(7)
12

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
-

- วิชาเอกเลือก
12
วิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
12
หน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
36
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U

12
12
36

3. แผน ข
หมวดวิชา
- วิชาไม่นับหน่วยกิต
- วิชาบังคับ
- วิชาเอกเลือก
- การค้นคว้าอิสระ

เกณฑ์มาตรฐาน
-

โครงสร้างเดิม
-

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

-

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และ
ไม่เกินกว่า 6 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หมายเหตุ: ( ) เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตและมีการประเมินผลเป็นระบบ S และ U

โครงสร้างใหม่
(7)
12
18
6
36
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เอกสารแนบ 2
ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรเก่า-หลักสูตรใหม่
1. แผน ก แบบ ก 1
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข
หมายเหตุ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อหลัชื่อหลักสูตร (เดิม)
ชื่อหลัชื่อหลักสูตร (ใหม่)
คงเดิม
ภาษาไทย
:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาไทย
:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษ
:Master of Science
ภาษาอังกฤษ
:Master of Science
(Environmental Technology)
(Environmental Technology)
คงเดิม
ชื่อปริ ญญา (เดิม)
ชื่ อปริ ญญา (ใหม่)
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
ชื่อเต็ม
Master of Science
ชื่อเต็ม
Master of Science
(ภาษาอังกฤษ)
(Environmental
(ภาษาอังกฤษ)
(Environmental
Technology)
Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Sc. (Environmental
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Sc. (Environmental
Technology)
Technology)
1. รายวิชาไม่นบั หน่วยกิต
ทว 500 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทว 601 สัมมนา 1

(7)
หน่วยกิต
3 (2-2-5)

1. รายวิชาไม่นบั หน่วยกิต

(7)
หน่วยกิต
3 (3-0-6)

1 (0-2-1)

ทว 501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทว 591 สัมมนา 1

ทว 602 สัมมนา 2

1 (0-2-1)

ทว 592 สัมมนา 2

1 (0-2-1)

ทว 603 สัมมนา 3

1 (0-2-1)

ทว 593 สัมมนา 3

1 (0-2-1)

ทว 604 สัมมนา 4

1 (0-2-1)

ทว 594 สัมมนา 4

1 (0-2-1)

2. วิทยานิพนธ์

1 (0-2-1)

2. วิทยานิพนธ์

ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1

36
หน่วยกิต
6 (0-18-0)

ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1

36
หน่วยกิต
6 (0-18-0)

ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2

6 (0-18-0)

ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2

6 (0-18-0)

คงเดิม
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

หมายเหตุ

ทว 693 วิทยานิพนธ์ 3

12 (0-36-0)

ทว 693 วิทยานิพนธ์ 3

12 (0-36-0)

คงเดิม

ทว 694 วิทยานิพนธ์ 4

12 (0-36-0)

ทว 694 วิทยานิพนธ์ 4

12 (0-36-0)

คงเดิม
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2. แผน ก แบบ ก 2
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
1. รายวิชาไม่นบั หน่วยกิต
(7)
หน่วยกิต
ทว 500 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
3 (2-2-5)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทว 601 สัมมนา 1
1 (0-2-1)

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
1. รายวิชาไม่นบั หน่วยกิต
(7)
หน่วยกิต
ทว 501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทว 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1)

ทว 602 สัมมนา 2

1 (0-2-1)

ทว 592 สัมมนา 2

1 (0-2-1)

ทว 603 สัมมนา 3

1 (0-2-1)

ทว 593 สัมมนา 3

1 (0-2-1)

ทว 604 สัมมนา 4

1 (0-2-1)

ทว 594 สัมมนา 4

1 (0-2-1)

2. รายวิชาบังคับ

12
หน่วยกิต
3 (2-2-5)

2. รายวิชาบังคับ

12
หน่วยกิต
3 (3-0-6)

ทว 502 การชักตัวอย่างและ
การวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

3 (2-2-5)

ทว 512 การชักตัวอย่างและ
การวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

3 (1-6-5)

ทว 503 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษ

3 (2-2-5)

ทว 513 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษ

3 (2-2-5)

ทว 504 การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

3 (2-2-5)

ทว 514 การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

3 (3-0-6)

ทว 501 เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม

ทว 511 เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ

คงเดิม
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
คงเดิม
แก้ไขจานวน
หน่วยกิต
เปลี่ยนรหัส
และ
คาอธิบาย
รายวิชา
แก้ไขจานวน
หน่วยกิต
บรรยายปฏิบัติ
และเปลี่ยน
รหัสรายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
แก้ไขจานวน
หน่วยกิต
บรรยายปฏิบัติและ
เปลี่ยนรหัส
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)

3. รายวิชาเอกเลือก

12 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

3. รายวิชาเอกเลือก

หมายเหตุ

12 หน่วยกิต

และ
คาอธิบาย
รายวิชา
คงเดิม

ทว 510 กระบวนการและการ
ควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย

3 (2-2-5)

ทว 521 กระบวนการและการ
ควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย

3 (2-3-5)

ทว 511 มลพิษอากาศและ
การควบคุม
ทว 512 การกาจัดขยะ ของเสีย
อันตรายและการจัดการ
ทว 513 มลพิษทางดินและ
การควบคุม

3 (2-2-5)

ทว 522 มลพิษอากาศและ
การควบคุม
ทว 523 การกาจัดขยะ ของเสีย
อันตรายและการจัดการ
ทว 524 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษ
ทางดิน

3 (2-2-5)

ทว 514 เทคโนโลยีการ
บาบัดและฟื้นฟูดิน
ทว 515 พิษวิทยา
สิ่งแวดล้อม
ทว 516 กระบวนการของจุลินทรีย์ใน
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
ทว 517 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3 (2-2-5)

-

-

เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
แก้ไขจานวน
หน่วยกิต
บรรยายปฏิบัติ
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชา และ
คาอธิบาย
รายวิชา
ยกเลิก

3 (2-2-5)

-

-

ยกเลิก

3 (2-3-5)

ทว 525 กระบวนการของจุลินทรีย์ใน
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
-

3 (2-3-5)

ทว 518 หัวข้อสนใจ

3 (2-3-5)

ทว 526 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
ทว 527 การควบคุมและจัดการ
มลพิษอุตสาหกรรม

3 (2-3-5)
3 (2-2-5)

เปลี่ ย นรหั ส
รายวิชา
เพิ่มใหม่

ทว 528 พลังงานชีวภาพจากของเสีย
อินทรีย์
4. วิทยานิพนธ์

3 (2-3-5)

เพิ่มใหม่

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

3 (2-2-5)

4. วิทยานิพนธ์
ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1
ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2

12
หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)

ทว 691 วิทยานิพนธ์ 1
ทว 692 วิทยานิพนธ์ 2

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

-

12
หน่วยกิต
6 (0-18-0)
6 (0-18-0)

เปลี่ ย นรหั ส
รายวิชา
ยกเลิก

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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แผน ข (เพิ่มเติมในหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ.2560)
โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
แผน ข เดิม ไม่มี
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
1. รายวิชาไม่นบั หน่วยกิต
(7)
หน่วยกิต
ทว 501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทว 591 สัมมนา 1
1 (0-2-1)
ทว 592 สัมมนา 2
1 (0-2-1)
ทว 593 สัมมนา 3
1 (0-2-1)
ทว 594 สัมมนา 4
1 (0-2-1)
2. รายวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
ทว 511 เทคโนโลยีและ
3 (3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
ทว 512 การชักตัวอย่างและ
3 (1-6-5)
การวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทว 523 เทคโนโลยีการ
3 (2-2-5)
บาบัดมลพิษ
ทว 524 การจัดการคุณภาพ
3 (3-0-6)
สิ่งแวดล้อม
3. รายวิชาเอกเลือก
18 หน่วยกิต

หมายเหตุ

เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม
เพิ่ม

ทว 521 กระบวนการและการ
ควบคุมดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
ทว 522 มลพิษอากาศและ
การควบคุม
ทว 523 การกาจัดขยะ ของเสีย
อันตรายและการจัดการ
ทว 524 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษ
ทางดิน

3 (2-3-5)

เพิ่ม

3 (2-2-5)

เพิ่ม

3 (2-2-5)

เพิ่ม

3 (2-2-5)

เพิ่ม

ทว 525 กระบวนการของจุลินทรีย์ใน
การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
ทว 526 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

3 (2-3-5)

เพิ่ม

3 (2-3-5)

เพิ่ม
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โครงสร้างหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
-

โครงสร้างหลักสูตรที่ขอแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ทว 527 การควบคุมและจัดการ
3 (2-2-5)
มลพิษอุตสาหกรรม

-

-

-

-

ทว 528 พลังงานชีวภาพจากของเสีย
อินทรีย์
4. การค้นคว้าอิสระ

-

-

ทว 695 การค้นคว้าอิสระ

หมายเหตุ

เพิ่ม

3 (2-3-5)

เพิ่ม

6
หน่วยกิต
6 (0-18-0)

เพิ่ม
เพิ่ม
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เอกสารแนบ 3
สาระการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555)
2. สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไข
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม
และเป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศของคณะกรรมการการอุด มศึก ษา เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบั ติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ที่กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ.2
ที่กาหนดไว้
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 ปรับปรุงชื่อหลักสูตร
คงเดิม
5.2 ปรับปรุงชื่อปริญญา
คงเดิม
5.3 ในปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ มีสาระหลักของการปรับปรุง ดังนี้คือ
- เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา และ/หรือ แก้ไข
จานวนหน่วยกิต และ/หรือแก้ไขจานวนชั่วโมง บรรยาย-ปฏิบัติ
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1) เพิ่มรายวิชาใหม่ จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
ที่
1.

รหัส-ชื่อรายวิชา
ทว 695 การค้นคว้าอิสระ

หน่วยกิต
6 (0-18-0)

2.

ทว 526 พลังงานชีวภาพจากของเสียอินทรีย์

3 (2-3-5)

3.

ทว 527 การควบคุมและจัดการมลพิษอุตสาหกรรม

3 (2-2-5)

หมายเหตุ
หน้า 37 ในเล่ม
หลักสูตร
หน้า 42 ในเล่ม
หลักสูตร
หน้า 43 ในเล่ม
หลักสูตร

2) ยกเลิกรายวิชา จานวน 3 รายวิชา ดังนี้
ที่
1.
2.
3.

รหัส-ชื่อรายวิชา
ทว 514 เทคโนโลยีการบาบัดและฟื้นฟูดิน
ทว 515 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
ทว 517 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยกิต
3 (5-2-2)
3 (5-3-2)
3 (5-2-2)

3) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายวิชา ดังนี้
เปลี่ยนรหัสวิชา และ/หรือ เปลี่ยนชื่อรายวิชา และ/หรือ เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา และ/หรือ
แก้ไขจานวนหน่วยกิต และ/หรือ แก้ไขจานวนชั่วโมง บรรยาย-ปฏิบัติ และ/หรือ เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
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3.1 เปลี่ยนรหัสรายวิชา จานวน 10 รายวิชา
ที่
รหัสวิชา (เดิม)
1. ทว 500 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
2. ทว 601 สัมมนา 1
3. ทว 602 สัมมนา 2
4. ทว 603 สัมมนา 3
5. ทว 604 สัมมนา 4
6. ทว 503 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษ
7. ทว 511 มลพิษอากาศและการ
ควบคุม
8. ทว 512 การกาจัดขยะ ของเสีย
อันตรายและการจัดการ
9. ทว 516 กระบวนการของจุลินทรีย์ใน
การจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม
10. ทว 518 หัวข้อสนใจ

3 (2-2-5)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)

รหัสวิชา (ใหม่)
ทว 501 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ทว 591 สัมมนา 1
ทว 592 สัมมนา 2
ทว 593 สัมมนา 3
ทว 594 สัมมนา 4
ทว 513 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษ
ทว 522 มลพิษอากาศและการ
ควบคุม
ทว 523 การกาจัดขยะ ของเสีย
อันตรายและการจัดการ
ทว 525 กระบวนการของจุลินทรีย์
ในการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม
ทว 526 หัวข้อสนใจทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม

3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-3-5)
3 (2-3-5)
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3.2 เปลี่ยนรายละเอียดของรายวิชา จานวน 5 รายวิชา
ที่

รหัสวิชา (เดิม)

รหัสวิชา (ใหม่)

หมายเหตุ

1. ทว 501 เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม

3 (2-2-5)

ทว 511 เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม

3 (3-0-6)

2. ทว 502 การชักตัวอย่างและ
การวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

3 (2-2-5)

ทว 512 การชักตัวอย่างและ
การวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

3 (1-6-5)

3. ทว 504 การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

3 (2-2-5)

ทว 514 การจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

3 (3-0-6)

4. ทว 510 กระบวนการและการ
ควบคุมดูแลระบบ
บาบัดน้าเสีย

3 (2-2-5)

ทว 521 กระบวนการและ
การควบคุมดูแล
ระบบบาบัดน้าเสีย

3 (2-3-5)

5. ทว 513 มลพิษทางดินและ
การควบคุม

3 (5-2-2)

ทว 524 เทคโนโลยี ก าร
บาบัดมลพิษทางดิน

3 (2-2-5)

โดยมีรายละเอียดของแต่ละวิชา ดังต่อไปนี้

แก้ไขจานวน
หน่วยกิต
เปลี่ยนรหัส
และคา
อธิบาย
รายวิชา
แก้ไขจานวน
หน่วยกิต
เปลี่ยนรหัส
และคา
อธิบาย
รายวิชา
แก้ไขจานวน
หน่วยกิต
บรรยายปฏิบัติและ
เปลี่ยนรหัส
และคา
อธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
คา
อธิบาย
รายวิชา
เปลี่ยนรหัส
รายวิชาและ
คาอธิบาย
รายวิชา
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วิชา
รายวิชา (เดิม)
ที่
1. ทว 501 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (2-2-5)
ET 501 Technology and Environment
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by
program committee
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี แ ละการพั ฒ นาที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในยุ ค ต่ า งๆ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยี
สมัยใหม่กับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พันธุวิศวกรรม นาโน
เทคโนโลยี พลังงานทดแทน เทคโนโลยี อิเล็กโทร
นิกส์ เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด รวมไปถึง แนวทาง
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน และระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
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.
2.

ทว 502 การชักตัวอย่างและ
3 (2-2-5)
การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ET 502 Environmental Quality Sampling
and Analysis
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
ขั้ น ตอน กระบวนการและเทคนิ ค ทางด้ า น
สิ่ งแวดล้ อ มในการชั ก ตัว อย่า งน้ า อากาศ และดิน
การติ ด ตามตรวจสอบ การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพ

รายวิชา (ใหม่)
ทว 511 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
ET 501 Technology and Environment
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
วิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี แ ละการพั ฒ นาที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในยุ ค ต่ า งๆ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ พลั ง งานทดแทน
เทคโนโลยีอิเล็กโทรนิกส์ เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
แนวทางในการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ
Technological evolution and development
leading to environmental problems in
different era. Environmental problems in
developing country. Modern technologies and
environment including renewable energy, and
clean technology. Guidelines for sustainable
development. Regulations in biosafety and
diversity.
ทว 512 การชักตัวอย่างและ
3 (1-6-5)
การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ET 512 Environmental Quality Sampling and
Analysis
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
ขั้ น ตอน กระบวนการและเทคนิ ค ทางด้ า น
สิ่งแวดล้อมในการชักตัวอย่างน้า อากาศ และดิน การ
ติดตามตรวจสอบ การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
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วิชา
ที่

รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม่)

สิ่ ง แวดล้ อ ม และการแปลผล การใช้ เ ครื่ อ งมื อ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับสูง
Environmental pollutant sampling
techniques and procedures in water, air, and
soil. Environmental monitoring. Analytical
methods and result interpretation. Advanced
analytical instruments.

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

3.

ทว 504 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 (2-2-5)
ET 504 Environmental Quality Management
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มในปั จ จุ บั น ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
ระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ โลก นโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม กฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ และมาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อ ม บทบาททาง
กฎหมายต่ อ การแก้ ปั ญ หา การป้ อ งกั น ปั ญ หา
สิ่ ง แวดล้ อ ม ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
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.

ทว 514 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
ET 514 Environmental Quality Management
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
ระบบสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ภายใน
และระหว่ า งสิ่ ง มี ชี วิ ต และสภาพแวดล้ อ ม กรอบ
แ นวคิ ด แ ละ ทิ ศ ทางของแ ผนจั ด การคุ ณ ภ าพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม กฎหมายข้ อ บั ง คั บ และมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม และการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
Environmental system ecology and
interaction within and between organism and
environment. Conceptual framework and
direction of environmental planning. Law,
standards and regulations. Industrial safety.
Environmental management system ( ISO
14001)
and environmental impact
assessment.

4.

ทว 510 กระบวนการและการควบคุม

ทว 521กระบวนการและการควบคุม

3 (2-2-5)

3 (2-3-5)
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วิชา
ที่

5.

รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม่)

ดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
ET 510 Wastewater Treatment
Processes and Operations
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
การพิจารณาระบบบาบัดน้าเสียที่เหมาะสมของ
โครงการในแต่ละประเภท การออกแบบท่อรวบรวม
น้าเสียและท่อระบายน้าฝน ขั้นตอนและขบวนการ
ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียทั้งทางกายภาพ ทางเคมี
และทางชีวภาพ การบาบัดและการกาจัดการตะกอน
การควบคุ ม ดู แ ลระบบบ าบั ด น้ าเสี ย รวมทั้ ง การ
ประเมินราคาและค่าลงทุนระบบบาบัดน้าเสีย
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.

ดูแลระบบบาบัดน้าเสีย
ET 521 Wastewater Treatment
Processes and Operations
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
การพิจารณาระบบบาบัดน้าเสียที่เหมาะสมของ
โครงการในแต่ละประเภท การออกแบบท่อรวบรวม
น้าเสียและท่อระบายน้าฝน ขั้นตอนและขบวนการ
ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียทั้งทางกายภาพ ทางเคมี
และทางชีวภาพ การบาบัดและการกาจัดการตะกอน
การควบคุ ม ดู แ ลระบบบ าบั ด น้ าเสี ย รวมทั้ ง การ
ประเมินราคาและค่าลงทุนระบบบาบัดน้าเสีย
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.

ทว 513 มลพิษทางดินและการควบคุม 3 (2-2-5)
ET 513 Soil Pollution and Control
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
ความรู้เกี่ยวกับดิน ประกอบด้วย ความหมาย
ประเภท แหล่งกาเนิด ส่วนประกอบและสมบัติที่
สาคัญของดิน การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของดิน สาเหตุการเกิดมลพิษทางดิน มลสารที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน บทบาทมลพิษทางดินต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา ความเสื่อมโทรม

ทว 524 เทคโนโลยีการบาบัดมลพิษทางดิน 3 (2-2-5)
ET 524 Soil Pollution Treatment Technology
วิชาบังคับก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Prerequisite : As approved by program
committee
ความรู้เกี่ยวกับดิน ประกอบด้วย ความหมาย
ประเภท แหล่งกาเนิด ส่วนประกอบและสมบัติที่
สาคัญของดิน การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของดิน สาเหตุการเกิดมลพิษทางดิน มลสารที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน บทบาทมลพิษทางดินต่อ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา ความเสื่อมโทรม
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วิชา
ที่

รายวิชา (เดิม)

รายวิชา (ใหม่)

ของดินในประเทศไทย แนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุง และการจัดการ
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.

ของดินในประเทศไทย แนวทางในการแก้ไขและการ
จัดการ เทคโนโลยีการบาบัดและการฟื้นฟูดิน
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 and
management of soil problems. Soil treatment
and remediation technology.
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เอกสารแนบ 4
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ฐปน ชื่นบาล
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายฐปน ชื่นบาล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Tapana Cheunbarn
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873540-2
โทรสาร: 053-878225
E-mail Address :tapana@mju.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Environmental
Engineering
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

3. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
Wastewater Management
Solid Waste Management
Waste Utilization

ชื่อสถาบันการศึกษา
Illinois Institute of
Technology, U.S.A
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2541
2535
2533
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4. ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
2536-ปัจจุบัน
2550 - 2551
2544-2545
2539-2541

ตาแหน่ง
อาจารย์ประจา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์พิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยสอน Department of Civil, Architectural and
Environmental Engineering, Armour college of Engineering,
Illinois Institute of Technology, USA

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ฐปน ชื่นบาล ศิราภรณ์ ชื่นบาล และมยุรา ศรีกัลยานุกูล. (2559). การศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากการหมักหญ้าเนเปียร์ร่วมกับของเสียจากฟาร์มสุกรด้วยกระบวนการหมักแบบไร้
ออกซิเจน 2 ขั้นตอน. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่. 100 หน้า.
6. ผลงานวิจัย (5 ปี ย้อนหลัง)
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Cheunbarn, T. and Cheunbarn, S. (2015). Cultivation of Algae in Vegetable and Fruit
Canning Industrial Wastewater Treatment Effluent for Tilapia (Oreochromis
niloticus) Feed Supplement. International Journal of Agriculture and Biology, 17,
653- 657.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ( 5 ปีย้อนหลัง)
ฐปน ชื่นบาล ศรีกาญจนา คล้ายเรืองและจุไรรัตน์ อิมินา. (2558). การย่อยสลายสารไกลโฟเสตทาง
ชีวภาพโดยแบคทีเรียแยกจากดินเกษตร. วารสารนเรศวรพะเยา, 8(1), 15-20.
จุไรรัตน์ อิมินา ฐปน ชื่นบาล และ คล้ายเรือง. (2557). การคัดแยกและศึกษาลักษณะของ
แบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายไกลโฟเสท. วารสารวิจัยและส่งเสริมการเกษตร, 31(3), 35-44.
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิราภรณ์ ชื่นบาล
1.

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง
สาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ด.
M.B.A.
วท.ม.
วท.บ.

นางศิราภรณ์ ชื่นบาล
Mrs.Siraporn Cheunbarn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873870-2
โทรสาร : 053-873827
E-mail Address : siraporn@mju.ac.th

สาขาวิชา
ชีววิทยา
Finance
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Keller Graduate School of
Management, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ
นิเวศวิทยา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4. ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
ตาแหน่ง
2557-ปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2545-2557
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี พ.ศ.
2545
2540
2536
2534
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5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ศิราภรณ์ ชื่นบาล และ ฐปน ชื่นบาล. (2559) การผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากแหนแดงที่เลี้ยงด้วย
น้าทิ้งจากถังย่อยไร้อากาศจากฟาร์มเลี้ยงสุกร. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
เชียงใหม่. 70 หน้า.
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Cheunbarn, T. & Cheunbarn, S. (2015). Cultivation of Algae in Vegetable and
Fruit Canning Industrial Wastewater Treatment Effluent for Tilapia
(Oreochromis niloticus) Feed Supplement. International Journal of
Agriculture and Biology, 17, 653-657.
8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
พันธุ์เครือ ทิพย์โสด และ ศิราภรณ์ ชื่นบาล. (2558). การย่อยสลายสารไดโคโฟลทางชีวภาพ
โดยแบคทีเรียที่แยกได้จากดินในพื้นที่เกษตร. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร,
32(3), 21-30.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ศิราภรณ์ ชื่นบาล และ ฐปน ชื่นบาล. (2558). การเปรียบเทียบผลผลิตจุลสาหร่าย (Chlorella
vulgaris) ที่เพาะเลี้ยงในถังปฎิกรณ์ไหลแบบท่อและถังปฎิกรณ์ไหลวนแบบเป็น
จังหวะ. ใน การประชุมวิชาการ ประจาปี 2558 ม.แม่โจ้. (หน้า 42-50). เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ ( 5 ปีย้อนหลัง)
-
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3. อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง
สาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

นางมุจลินทร์ ผลจันทร์
Mrs. Mujalin Pholchan
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ประจาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม / เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873870-2 โทรสาร : 053-873827
E-mail Address : mujalin@mju.ac.th

2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.
วศ.ม
วท.บ

สาขาวิชา
ชื่อสถาบันการศึกษา
Environmental Engineering University of Newcastle
upon Tyne, UK
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคมีวิศวกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เทคโนโลยีทางเชื้อเพลิง)

3. สาขาที่มีความชานาญพิเศษ
การบาบัดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
การผลิตพลังงานทดแทนจากของเสีย
เทคโนโลยีทางเชื้อเพลิง

ปี พ.ศ.
2550
2544
2541

102
4. ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
2553- ปัจจุบัน
2550-2553
2545-2546
2543-2544

ตาแหน่ง
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
วิศวกร บริษัท Siagra co.,Ltd.

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
มุจลินทร์ ผลจันทร์ สิรินันท์ ทาเจริญ. (2556) การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียทาง
ชีวภาพโดยการออกแบบกลุ่มประชากรจุลินทรีย์. รายงานวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. เชียงใหม่. 166 หน้า.
6. ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
7. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Pholchan, M.K., de, C., Baptista, J., Davenport, R. J., Sloan, W.T. & Curtis, T.P.
(2013). Microbial community assembly, theory and rare functions.
Frontiers in Microbiology, 4(68), 1-9.
Pholchan M., Kaewseesuk K., Klayruang S. & Sompong U. (2017). Effect of Light
Intensities and Atmospheric Gas Conditions on Biohydrogen Production of
Microalgae isolated from Fisheries Wastewater. Environment and Natural
Resources Journal, 15(2), 21-29.
8. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
-

9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Thacharoen, S., Pholchan, M.K. & Niamsup, P. (2014). Monitoring Bacterial
Community Shifts in the SBR Treating Agricultural Processing Wastewater.
In the Proceedings of the 3rd International Conference on Environmental
Engineering, Science and Management,26-28th March 2014, (pp 57-58 ). Bangkok:
Environmental association of Thailand.
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ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร. มงคล ถิรบุญยานนท์
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นายมงคล ถิรบุญยานนท์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Mongkol Thirabunyanon
ตาแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ตาแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยงานที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873870-2
โทรสาร : 053-873827
E-mail Address : mongkols@mju.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D
วท.ม.
ทษ.บ.

สาขาวิชา
Animal Science
สัตววิทยา
สัตวศาสตร์

3.

สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
แบคทีเรียโปรไบโอติก
เซลล์มะเร็งและโรคมะเร็ง

4.

ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
2539
2554
2557

ตาแหน่ง
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ชื่อสถาบันการศึกษา
Ehime University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้

ปี พ.ศ.
2545
2539
2536
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5.

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
-

6.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
-

7.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Thirabunyanon, M. Hongwittayakorn, P. (2013). Potential probiotic lacticacid
bacteria of human origin induce antiproliferation of colon cancer cells
via synergic actions in adhesion to cancer cells and short-chainfatty
acid bioproduction. Applied Biochemistry and Biotechnology. 169, 511525.
Thirabunyanon, M. Thongwittaya, N. (2012). Protection activity of a novel probiotic
strain of Bacillus subtilis against Salmonella Enteritidis infection. Research
in Veterinary Science. 93, 74–81.

8.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Boonyasri, N. Thirabunyanon, M. Kongjaroon, C & Daengprok, W. (2015). Antioxidant
activities and total polyphenol contents of methanol extract, protein
isolates and peptide derived from khao dawk mali 105 and jao hom nin
rice brans. Journal of Agricultural Research and Extension. 33, 12 – 22.

9.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช เนียมทรัพย์
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางปิยะนุช เนียมทรัพย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Piyanuch Niamsup
ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตาแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยงานที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873870-2
โทรสาร : 053-873827
E-mail Address : piyanuch@mju.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Applied Bioscience
ชีววิทยา
เทคนิคการแพทย์

ชื่อสถาบันการศึกษา
Hokkaido University, Japan
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.

สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ
เทคโนโลยีชีวภาพทางจุลินทรีย์
การประยุกต์ใช้แบคทีเรียกรดแลคติก
การจาแนกจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล

4.

ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
2549-ปัจจุบัน
2540-2549

5.

ปี พ.ศ.
2546
2540
2534

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ปิยะนุช เนียมทรัพย์ พีรกานติ์ บรรเจิดกิจ และมุจลินทร์ ผลจันทร์. (2557). การควบคุมและ
ตรวจสอบระบบบาบัดน้าเสียด้วยเทคนิคชีววิทยาโมเลกุล. รายงานผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. 121 หน้า.
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6.
7.

8.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Chukeatirote, A., Arfarita, N., Niamsup, P. & Kanghae, A. (2015). Phenotypic and
genetic characterization of Bacillus species exhibiting strong proteolytic
activity isolated from Terasi, an Indonesian fermented seafood product.
Journal of Northeast Agricultural University, 22(4), 15-22.
Kanghae, A., Monkai, J., Eungwanichayapant, P. D., Niamsup, P. & Chuekeatirote,
E. (2016). Characterization of Bacillus species exhibiting strong proteolytic
activity isolated from THUA NAO. Acta Alimentaria, 45(1), 11-19.
Kantarian, C., Topoonyanont, N., Pumisutapon, P., Niamsup, P. & Klayraung, S.
(2016). Screening of bioactive compounds from bacterial endophytes
isolated from micropropagated plants. Suranaree Journal of Science and
Technology, 23(1), 59-67.

ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
9. ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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3. อาจารย์ ดร. ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นางสาวศรีกาญจนา คล้ายเรือง
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Srikanjana Klayraung
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง
อาจารย์
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยงานที่สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873870-2
โทรสาร : 053-873827
E-mail Address : srikanja@mju.ac.th
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.
2551
2541
2536

3.

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

4.

ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
2560- ปัจจุบัน
2541-2560

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ศรีกาญจนา คล้ายเรือง ฐปน ชื่นบาล ปิยะนุช เนียมทรัพย์ นลิน วงศ์ขัตติยะ. 2557.
การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแบคทีเรียรีดิวส์คลอเรตเพื่อใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร. รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. 90 หน้า.
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6.
7.

8.

9.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Kantarian, C., Topoonyanony, N., Pumisutaphol, P., Klayraung, S. (2016).
Screening of bioactive compounds from bacterial endophytes isolated
from micropropagated plants. Suranaree Journal of Science and
Technology, 23(1), 59-67.
Poonnoy, P., Klayraung, S., Tanongkankit, Y. (2014). Time and temperature on E.
coli survival during hot water treatment of spoons. Food and
Applied Bioscience Journal, 2(2), 135-142.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ฐปน ชื่นบาล ศรีกาญจนา คล้ายเรือง และ จุไรรัตน์ อิมินา. 2558. การย่อยสลายสารไกลโฟ
เสตทางชีวภาพโดยแบคทีเรียแยกจากดินเกษตร .วารสารนเรศวรพะเยา, 8(1).
15-20.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
10.

ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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4. อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง
สาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

2.

นายไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
Mr. Pairote Wongputtisin
อาจารย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873870-2
โทรสาร : 053-873827
E-mail Address : pairote@mju.ac.th

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อุตสาหกรรมเกษตร

3.

สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ
เทคโนโลยีชีวภาพของอาหารคนและอาหารสัตว์
เทคโนโลยีการหมัก
เทคโนโลยีเอนไซม์
อาหารฟังก์ชั่น

4.

ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
2551-ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
อาจารย์

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2551
2545
2543
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5.

6.
7.

8.
9.

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน วรวิทย์ ร้องหาญแก้ว และอัจฉรารัตน์ คล่องแคล้ว. (2556). ความเป็นไปได้
ในการผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากน้าทิ้งกระบวนการผลิตยางแผ่น. รายงานผลการวิจัย
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 51 หน้า.
ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Arreola, S.L., Intanon, M., Wongputtisin, P., Kosma, P., Haltrich, D.& Nguyen,
T.-H. (2016). Transferase Activity of Lactobacillal and Bifidobacterial βGalactosidases with Various Sugars as Galactosyl Acceptors. Journal of
Agricultural and Food Chemistry 64(12): 2604-2611.
Wongputtisin, P. & Khanognuch, C. (2015). Prebiotic properties of crude
oligosaccharide prepared from enzymatic hydrolysis of basil seed
gum. Food Science and Biotechnology. 24(5): 1767-1773.
Narkprsom, N., Assavarachan, R. & Wongputtisin, P. (2013). Optimization of
reducing sugar production from acid hydrolysis of sugarcane
bagasses by Box Behnken Design. Journal of Medical and
Bioengineering 2: 238-241.
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
-

10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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5. อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
1. ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง
สาขาวิชา
หน่วยงานที่สังกัด

2.

นางสาวมยุรา ศรีกัลยานุกูล
Miss Mayura Srikanlayanukul
อาจารย์
เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-873870-2
โทรสาร : 053-873827
E-mail Address : mayura@mju.ac.th

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิการศึกษา
วท.ด.
วท.ม.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ

วท.บ.

เทคโนโลยีชนบท

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2550
2540
2536

3.

สาขาวิชาที่มีความชานาญพิเศษ
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
เทคโนโลยีการหมัก

4.

ประวัติการทางาน
ปี พ.ศ.
ตาแหน่ง
2540-ปัจจุบัน
อาจารย์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ (5 ปีย้อนหลัง)
มยุรา ศรีกัลยานุกูล ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน และ พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ (2558). การศึกษาศักยภาพ
ในการนาเศษวัสดุจากการตัดแต่งกิ่งลาไยมาผลิตเอทานอล. รายงานผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่. 80 หน้า.

5.
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6.
7.
8.
9.

ผลงานวิจัย (5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปีย้อนหลัง)
Srikanlayanukul, M., Kanthathip, J. & Tamjapao, A. (2016). The possibility of
longan tree trimming waste for the bioethanol production. In the
Proceedings of Burapha Univsersity International Conference 2016,
Harmonization of nowledge towards the Betterment of Society, 28-29th
(pp. 237-242). Chon Buri: Burapha University.
Srikanlayanukul, M., Pongtrakul, N., Cheunbarn, T. & Wongputtisin, P. (2014).
Bioreactor design for fructooligosaccharide synthesis from longan. In the
proceedings of The 16th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2014, 1213th June, 2014 (p.12-15) Bangkok: BITEC Bangna.
Srikanlayanukul, M., Ouadhow, K., Cheunbarn, T., Cheuabarn, S. &
Wongputtisin, P. (2012). Formation of potato dextrose broth from
potato chip effluent by response surface methodology. In the
proceedings of Renewable Energy and Global Care, 29-30th November,
2012 (pp. 238-242). Ubon Ratchathani: Sunee Grand Hotel and
Convention Center.

10. ผลงานอื่นๆ เช่น ตารา บทความ สิทธิบัตรฯลฯ (5 ปีย้อนหลัง)
-
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เอกสารแนบ 5
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
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เอกสารแนบ 6
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากย์หลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
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เอกสารแนบ 7
รายงานการประชุมการปรับปรุงหลักสูตร
วันที่ 13 มิถุนายน 2559
ห้อง 2402 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
1. ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.สุรีย์พร เจรียงประเสริฐ
รองประธานกรรมการ
3. รศ.วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช
กรรมการ
4. รศ.โรจน์ คุณอเนก
กรรมการ
5. ผศ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
1. อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ศิษย์เก่าหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
1. นางสาวรุ้งตะวัน ปันะวงค์
ศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
1. นายณัฐกิตติ์ คาปา
ผู้ใช้บัณฑิต
1. นางสาวจตุพร บุณณดากุล
2. ดร.อภิสิทธิ์ แสนคา
เนื้อหาการประชุม
ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดการประชุมในเวลา
9.00 น. โดยได้แนะนาคณะกรรมการประจาหลักสูตร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุบัน และผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วม
การประชุม หลังจากนั้นได้มีการแนะนาหลักสูตร มีการนาเสนอข้อมูลของหลักสูตรในรูปแบบ power
point และ VDO หลังจากนั้นได้เปิดเวทีในการพูดคุย ให้ความเห็นในการยกร่างหลักสูตรฯ โดยมีเนื้อหา
ดังนี้
มคอ 2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ในส่วนของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร แต่มีแก้ไขคาผิด
ในส่วนของศิษย์เก่า
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1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร
2. หลักสูตรมีจุดแข็ง บัณฑิตมีคุณภาพ นาสิ่งที่เรียนมาทางานในด้านสิ่งแวดล้อมได้จริง
ในส่วนของศิษย์ปัจจุบัน
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร
ในส่วนของผู้ประกอบการ
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร
2. ความเห็นเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการเพิ่มจานวนนักศึกษาในกลุ่มแผน ข ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ การปรับ
ชื่อหลักสูตรให้ติดตลาดและน่าสนใจ เป็นทางเลือกหนึ่ง
3. หลักสูตรมีจุดแข็ง บัณฑิตมีคุณภาพตามความต้องการของผู้จ้าง
มคอ 2 หมวดที่ 1 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร /หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา/ หมวดที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร
ในส่วนของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร
2. ปรัชญาสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัย มีความน่าสนใจ มีจุดเด่น
3. แผนการศึกษา รายวิชา วิชาบังคับ วิชาเลือก และรูปแบบการจัดเรียงรายวิชาเหมาะสม
4. มีข้อเสนอแนะ ว่าวิชาในหมวดที่ไม่มีหน่วยกิต มีจานวนมากเกินไป อาจจะเป็นเหตุผลที่ทาให้นักศึกษา
ไม่จบตามแผน
5. ในบางรายวิชาที่เป็นวิชาที่เน้นการบรรยาย ไม่จาเป็นต้องแบ่งสัดส่วนของหน่วยกิตในส่วนปฏิบัติการ
6. ในรายวิชา ทว 502 การชักตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ควรจะมีการแทรกเนื้อหา
เกี่ยวกับทางเคมีเพิ่มเติม
7. ในรายวิชา ทว 517 พลังงานชีวภาพจากของเสีย ให้เพิ่ม ของเสียอินทรีย์ เพื่อให้วิชาสอดคล้องกับ
ทิศทางนโยบายของมหาวิทยาลัยและปรัชญาของหลักสูตร
ในส่วนของศิษย์เก่า
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ
2. เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เสนอแนะให้ เพิ่มหลักสูตรแผน ข เพิ่มรองรับกับนักศึกษา/
ผู้ประกอบการที่กาลังทางานประจา
ในส่วนของศิษย์ปัจจุบัน
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ
ในส่วนของผู้ประกอบการ
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร
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2. มีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้ เพิ่มหลักสูตรแผน ข เพิ่มรองรับกับนักศึกษา/ผู้ประกอบการที่กาลังทางาน
ประจา และควบคุมให้การเรียนการสอนเสร็จสิ้นภายใน 2 ปี
มคอ 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ / หมวดที่ 5 การประเมินผลการศึกษา /
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
ในส่วนของศิษย์เก่า
1. นักศึกษามีจุดเด่นที่ มุ่งมั่น อดทน มีจรรยาบรรณ มีวินัย
2. บัณฑิตที่จบได้ทางานตรงสายวิชาชีพ
3. ได้ใช้ความรู้จากการเรียนการสอนจากแต่ละรายวิชาในหลักสูตรสาหรับการทางาน
ในส่วนของศิษย์ปัจจุบัน
1. ได้ลงพื้นที่จริง และใช้ความรู้จากการเรียนการสอนจากแต่ละรายวิชามาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหา
จากพื้นที่จริง
2. เสนอแนะให้เพิ่มกลยุทธ์ให้ผู้ประกอบการสนับสนุนเงินวิจัยหรือทางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของ
ผู้ประกอบการ
ในส่วนของผู้ประกอบการ
1. เสนอแนะให้เพิ่มกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
2. เสนอแนะให้เพิ่มกลยุทธ์ในการให้ทุนจากศิษย์เก่า หรือสร้างช่องทางให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์หรือพัฒนาหลักสูตรหรือให้ทุนการศึกษา
3. เสนอกลยุทธ์ในการดูงานจากผู้ประกอบการจริง
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เอกสารแนบ 8
รายงานการประชุมวิพากษ์
หลักสูตร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ห้อง 2402 อาคาร 60 ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
1. อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
ประธานกรรมการ
2. อ.ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
รองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ณภัทร จักรวัฒนา
กรรมการ
4. ผศ.ดร.สมพร จันทระ
กรรมการ
5. ผศ.ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน
กรรมการ
5. ผศ.ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
1. ผศ.ดร.ฐปน ชื่นบาล
ศิษย์เก่าหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
1. นายครรชิต เงินคาคง
ศิษย์ปัจจุบันหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
1. นายวัฒนชัย สัปทน
ผู้ใช้บัณฑิต
1. ตัวแทนบริษัท ชวี่ เฉวน ฟูดส์ จากัด
เนื้อหาการประชุม
อ.ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดการประชุมใน
เวลา 9.00 น. โดยได้แนะนาคณะกรรมการประจาหลักสูตร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจุบัน และผู้ประกอบการ ที่
เข้าร่วมการประชุม หลังจากนั้นได้มีการแนะนาหลักสูตร มีการนาเสนอข้อมูลของหลักสูตรในรูปแบบ
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power point และ VDO หลังจากนั้นได้เปิดเวทีในการพูดคุย ให้ความเห็นในการยกร่างหลักสูตรฯ โดยมี
เนื้อหาดังนี้
มคอ 2 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ในส่วนของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร แต่มีข้อเสนอแนะและซักถามเกี่ยวกับ การจัดหลักสูตรภาษาไทย/
อังกฤษ กับการรับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
2. ปรับข้อความในส่วนของอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษาให้ชัดเจน
3. แก้ไขคาผิด
ในส่วนของศิษย์เก่า
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร
2. หลักสูตรมีจุดแข็ง บัณฑิตมีคุณภาพ นาสิ่งที่เรียนมาทางานในด้านสิ่งแวดล้อมได้จริง
ในส่วนของศิษย์ปัจจุบัน
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร
ในส่วนของผู้ประกอบการ
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร
2. ความเห็นเพิ่มเติมในกรณีที่ต้องการเพิ่มจานวนนักศึกษาในกลุ่มแผน ข ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ การปรับ
ชื่อหลักสูตรให้ติดตลาดและน่าสนใจ เป็นทางเลือกหนึ่ง
3. หลักสูตรมีจุดแข็ง บัณฑิตมีคุณภาพตามความต้องการของผู้จ้าง
มคอ 2 หมวดที่ 1 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร /หมวดที่ 2 ระบบการศึกษา/ หมวดที่ 3 โครงสร้างหลักสูตร
ในส่วนของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร
2. เสนอแนะให้เพิ่มเติม คาว่า “ระดับอาเซียน” เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร
3. เสนอแนะให้สอดแทรก เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในคาอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของ
หลักสูตร
4. เห็นด้วยกับการเพิ่มแผน ข แต่ขอเพิ่มข้อมูลในส่วนคุณสมบัติการรับเข้า การวัดผล เกณฑ์การจบ
การศึกษาให้ชัดเจนและแตกต่างจากแผน ก
5. เสนอแนะให้ลดรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต เพื่อให้สามารถผลักดันให้นักศึกษาจบภายใน 2 ปี ตามแผนที่
วางไว้
6. รายวิชาบังคับ วิชาเลือก เหมาะสม เพียงพอ และครอบคลุมทุกด้าน
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7. มีบางวิชาที่รายละเอียดของรายวิชา ซ้าซ้อนกัน เช่น วิชา ทว 501 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และวิชา ทว
504 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้ปรับเพิ่มเน้นเนื้อหาทางด้านการจัดการในรายวิชา
ทว 502 ส่วนเนื้อหาที่ซ้าซ้อนให้ตัดออก
ในส่วนของศิษย์เก่า
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ
2. เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการที่เสนอแนะให้ เพิ่มหลักสูตรแผน ข เพิ่มรองรับกับนักศึกษา/
ผู้ประกอบการที่กาลังทางานประจา
ในส่วนของศิษย์ปัจจุบัน
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ
ในส่วนของผู้ประกอบการ
1. เห็นชอบภาพรวมของหลักสูตร
2. มีข้อคิดเห็นเสนอแนะให้ เพิ่มหลักสูตรแผน ข เพิ่มรองรับกับนักศึกษา/ผู้ประกอบการที่กาลังทางาน
ประจา และควบคุมให้การเรียนการสอนเสร็จสิ้นภายใน 2 ปี
มคอ 2 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ / หมวดที่ 5 การประเมินผลการศึกษา /
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
ในส่วนของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1. ปรับกลยุทธ์ ในแผนพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น
ในส่วนของศิษย์เก่า
1. นักศึกษามีจุดเด่นที่ มุ่งมั่น อดทน มีจรรยาบรรณ มีวินัย
2. บัณฑิตที่จบได้ทางานตรงสายวิชาชีพ
3. ได้ใช้ความรู้จากการเรียนการสอนจากแต่ละรายวิชาในหลักสูตรสาหรับการทางาน
ในส่วนของศิษย์ปัจจุบัน
1. ได้ลงพื้นที่จริง และใช้ความรู้จากการเรียนการสอนจากแต่ละรายวิชามาประยุกต์ในการแก้ไขปัญหา
จากพื้นที่จริง
2. เสนอแนะให้เพิ่มกลยุทธ์ให้ผู้ประกอบการสนับสนุนเงินวิจัยหรือทางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ของ
ผู้ประกอบการ
ในส่วนของผู้ประกอบการ
1. เสนอแนะให้เพิ่มกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ
2. เสนอแนะให้เพิ่มกลยุทธ์ให้ทุนการศึกษา
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เอกสารแนบ 9
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158
เอกสารแนบ 10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไข
การสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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