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รายวิชา ทวพ 432 เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการของเสีย
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 432 เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการของเสีย (Clean technology and waste management)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพเลือก
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผ้ ปู ระสานงาน
อ.ดร.ศศิรดี จันทสี
อาจารย์ผ้ สู อน
อ.ดร.ศศิรดี จันทสี
(sasiradee@g.swu.ac.th)
อ.ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ (paramapornk@swu.ac.th)
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9 มิถุนายน 2557

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสติ ทราบ เข้ าใจและตระหนักถึงสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้ อม
1.2 เพื่อให้ นิสติ ทราบและเข้ าใจถึงหลักการและผลลัพธ์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีสะอาด
1.3 เพื่อให้ นิสติ ทราบ เข้ าใจ และสามารถดาเนินโครงการเทคโนโลยีสะอาดได้
1.4 เพื่อให้ นิสติ ทราบ เข้ าใจหลักและวิธกี ารการจัดการมลพิษ ของเสียและของเสียอันตราย
1.5 เพื่อให้ นิสติ ทราบและเข้ าใจมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม
1.6 เพื่อให้ นิสติ ทราบเข้ าใจหลักและวิธกี ารประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเทคโนโลยีสะอาด
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1เพื่อจัดเนื้อหากระบวนการเรียนการสอนและสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่ อให้ ผ้ ูเรียนมี
ความรู้ทางด้ านการจัดการของเสียและเทคโนโลยีสะอาด
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิบัติการและงานมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยวให้ มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีทกั ษะในด้ านการจัดการของเสียและเทคโนโลยีสะอาด
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เช่ น ภาวะโลกร้ อน ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก ความสาคัญและหลักการของ
เทคโนโลยีสะอาด พลังงานสะอาด ขอบเขต ประโยชน์ และผลด้ านเศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีสะอาด หลักการ
จั ด การของเสีย และวั ส ดุ เหลื อ ใช้ จ ากกระบวนการผลิ ต มาตรฐานและกฎหมายที่ เกี่ย วข้ อ งกับ สิ่ง แวดล้ อ ม
ผลิตภัณฑ์สเี ขียวและฉลากเขียว การศึกษากรณีการใช้ เทคโนโลยีสะอาด การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เทคโนโลยีสะอาด
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม/
การฝึ กงาน (กิจกรรมกลุ่มใน
ห้องเรียน)
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ/ สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1.1

ทวพ432 เทคโนโลยี
สะอาดและการจัดการ
ของเสีย

2. ความรู ้

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
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4. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครง
รายวิชาและเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
1.1 ตระหนักในคุณค่าและ
1.1 ใช้ การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิ ดโอกาส
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ให้ นิสติ มีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือ
และซื่อสัตย์สจุ ริต ทั้งใน
แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม
ห้ องเรียน และนอกห้ องเรียน จริยธรรม สิทธิและหน้ าที่ท้งั ต่อคณะ
(1.1)
มหาวิทยาลัย และสังคม ในชั้นเรียนและใน
1.2 มีวินัยต่อการเรียน ส่ง
โอกาสต่างๆ
มอบงานที่มอบหมายตาม
1.2 ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความ
เวลาที่กาหนด(1.2)
รับผิดชอบต่อหน้ าที่และการประพฤติท่ผี ดิ
1.3 เคารพกฏระเบียบและ
จรรยาบรรณในการเรียน ในการประกอบอาชีพ
ข้ อบังคับต่างๆ ของคณะและ สิทธิและหน้ าที่ท่นี ิสติ พึงกระทาทั้งในและนอกชั้น
มหาวิทยาลัย (1.5)
เรียน
1.3 อาจารย์ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่าง ให้
ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัย
เรื่องเวลาการเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนิสติ การ
เคารพและให้ เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็ นต้ น
2. ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ
และทฤษฎีท่สี าคัญ ในเนื้อหาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ นื ฐานเพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้ ในด้ านเทคโนโลยีสะอาด
และการจัดการของเสีย (2.1)
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจและ
อธิบายพฤติกรรมของวัสดุพอลิเมอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
กระบวนการที่เหมาะสมกับงาน (2.2)
2.3 รู้ เข้ าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความ
ชานาญด้ านเทคโนโลยีสะอาดและการ
จัดการของเสีย (2.4)
2.4 มีความรู้ครอบคลุมเทคโนโลยีการขึ้น

วิธีการสอน
2.1 ใช้ การสอนบรรยายร่วมกับ
การสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ ใช้
วีดที ศั น์และการสื่อสารสองทาง
โดยเน้ นให้ นิสติ หาทางค้ นคว้ าหา
ข้ อมูลเพิ่มเติมจากปัญหาที่ต้งั ขึ้น
การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้โดย
ให้ นิสติ ร่วมกันอภิปรายปัญหาที่
เกิดกับงานด้ านเทคโนโลยีสะอาด
และการจัดการของเสีย การสอน
แบบศึกษาด้ วยตนเองจากงานที่
มอบหมาย การศึกษาดูงานใน
โรงงาน การค้ นคว้ าทาง
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้ น

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ประเมินผลจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้น
เรียนและในโอกาสที่คณะ/
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องทางด้ าน
คุณธรรมและจริยธรรม การมี
สัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและ
อาจารย์
1.2 การตรวจสอบการมีวินัย
ต่อการเรียน การตรงต่อเวลา
ในการเข้ าชั้นเรียนและการส่ง
งาน

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบย่อย สอบกลาง
ภาค และสอบปลายภาค
2.2 งานกลุ่มและรายบุคคล
2.3 การถาม ตอบและ
อภิปรายในชั้นเรียน
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รูปพอลิเมอร์และศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง เล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้ าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานด้ าน
เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการของเสีย
(2.5)
2.5 สามารถบูรณาการความรู้ในความรู้ใน
ศาสตร์อ่นื ๆที่เกี่ยวข้ อง เข้ ากับงานด้ าน
เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการของเสีย
(2.7)

3. ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็ น
ระบบ (3.1)
3.2 สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะเพื่อแก้ ไข
ปัญหาด้ านเทคโนโลยี
สะอาดและการจัดการของ
เสีย ได้ อย่างเหมาะสม
(3.4)

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3.1 ใช้ วิธกี ารสอนแบบบรรยายร่วมกับการจัด
การศึกษาที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยมุ่งเน้ นให้
นิสติ เรียนรู้จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมาก
ขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการคิด โดยให้ นิสติ
ปฏิสมั พันธ์ต่อกันและกัน ได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูล
ความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่อนิสติ ด้ วย
กันเองและกับอาจารย์ผ้ สู อน
3.2 ฝึ กอภิปราย ถาม ตอบปัญหาในชั้นเรียนและ
การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและระดมสมองใน
การแก้ ไขปัญหา จากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหา
ที่มกั เกิดขึ้นกับงานด้ านเทคโนโลยีสะอาดและการ
จัดการของเสีย
3.3 มอบหมายโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในงานด้ าน
เทคโนโลยีสะอาดและการจัดการของเสีย ให้ นิสติ
กลับไปค้ นคว้ าเพิ่มเติมแก้ ไขปัญหาเพื่อนามา
อภิปรายกับผู้สอนและนิสติ ร่วมชั้น

3.1 ประเมินจากการถาม
ตอบ อภิปรายปัญหาและการ
แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียนเป็ นรายบุคคล
3.2 การสอบย่อย การสอบ
กลางภาคและปลายภาค

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 ใช้ ภาษาในการ
4.1 ใช้ การสอนแบบผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
ติดต่อสื่อสารและสร้ าง
โดยให้ นิสติ ร่วมมือกันเรียนรู้ (Coความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ได้
Operative Learning) จากงานกลุ่มและการ
เป็ นอย่างดี (4.1)
อภิปรายในชั้นเรียน
4.2 สามารถปรับตัวทางาน 4.2 ฝึ กปฏิบตั กิ ารและระดมสมองในการ
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นา แก้ ไขปัญหาในการทารายงานและตอบข้ อ
และสมาชิกกลุ่ม (4.2)
ซักถามในขณะนาเสนองาน

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินจากรายงานกลุ่ม การ
นาเสนอและการตอบข้ อซักถามใน
การนาเสนอรายงานกลุ่ม
4.2 การมีส่วนร่วมในการทารายงาน
การนาเสนอและการตอบข้ อซักถาม
ทั้งจากอาจารย์ นิสติ ร่วมชั้นเรียน
และนิสติ ในกลุ่ม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 สามารถสรุปประเด็น 5.1 ใช้ วีดที ศั น์ และ PowerPoint ที่น่าสนใจ 5.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษาจาก
และสื่อสารทั้งการพูดและ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทาความเข้ าใจ
งานรายบุคคลและการถาม ตอบ
การเขียน รู้จักเลือกและใช้ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
ปัญหาและการอภิปรายแสดงความ
รูปแบบของการนาเสนอที่ 5.2 ใช้ ส่อื การสอนผ่านเวบไซต์รายวิชาของ คิดเห็นในชั้นเรียนเป็ นรายบุคค
เหมาะสมสาหรับเรื่องและ มหาวิทยาลัย (A-tutor)
5.2 ประเมินความสามารถในการ
ผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี 5.2 การสอนโดยมีการนาเสนอข้ อมูลจาก
สืบค้ นข้ อมูลและการเข้ าถึงระบบ
ประสิทธิภาพ (5.2)
การค้ นคว้ าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ น
สาระสนเทศทั้งภายในและภายนอก
5.2 สามารถระบู เข้ าถึง
ตัวอย่างกระตุ้นให้ นิสติ เห็นประโยชน์จาก
มหาวิทยาลัยจากโจทย์ปัญหาที่
และสืบค้ นแหล่งข้ อมูล
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ เกิดขึ้นจริงทางวิศวกรรมพอลิเมอร์
ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับงาน
สืบค้ นข้ อมูลและการคานวณ
ที่นิสติ ได้ รับมอบหมาย
ด้ านเทคโนโลยีสะอาดและ 5.3 การแนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูลและ 5.3 การเข้ าใช้ ส่อื และทา
การจัดการของเสียจาก
แหล่งข้ อมูล
แบบทดสอบจากเวบไซต์รายวิชา
แหล่งขอมูลทั้งในระดับชาติ 5.4 การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ น
ของมหาวิทยาลัย (A-tutor)
และนานาชาติ (5.3)
ข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ หมายเลขท้ ายข้ อผลการเรียนรู้ คือ ลาดับข้ อของผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนารายวิชา
ความหมาย ที่มา และ
ความสาคัญของ
เทคโนโลยีสะอาด และ
การจัดการของเสีย

2

กฎหมายและมาตรฐาน
สิ่งแวดล้ อม

3

สถานการณ์ส่งิ แวดล้ อม

4

มลพิษ ของเสียและของ

จานวน
ชัวโมง
่
3

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะนารายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหาการเรียน
การประเมินผล
- บรรยายและซั ก ถามนิ สิ ต ในหั ว ข้ อต่ า งๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสะอาดและการจัดการ
ของเสียประเภทต่างๆ
- ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด
และให้ นิ สิ ต ตระห นั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
เทคโนโลยีสะอาด และการจัดการของเสีย
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายและซั ก ถามนิ สิ ต ในหั ว ข้ อต่ า งๆ ที่
เกี่ ย ว เนื่ อ ง กั บ ก ฏ ห ม าย แ ล ะ ม าต รฐ า น
สิ่งแวดล้ อม
- ถ าม แ ล ะต อ บ ปั ญ ห าเกี่ ย ว กั บ ก ฏ ห ม าย
สิ่งแวดล้ อมเพื่ อกระตุ้นกระบวนการคิดและให้
นิสติ ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัตติ าม
กฏหมายสิ่งแวดล้ อม
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
- นาเข้ าสู่ประเด็นการเรียนการสอนโดยการฉายวี
ดีทศั น์เรื่องปั ญหาสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบัน เพื่อให้
นิ สิ ต ท ราบ แ ล ะต ระห นั ก ถึ งปั ญ ห าด้ าน
สิ่งแวดล้ อมในปัจจุบนั
- บรรยายและซั ก ถามนิ สิ ต ในหั ว ข้ อต่ า งๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับปัญญาทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
- มอบหมายงานที่ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาทางด้ าน
สิ่งแวดล้ อม เพื่ อให้ นิ สิต น ามาเสนอในโอกาส
ต่อไป
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน

อ.ปรมาภรณ์
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5

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ประยุกต์

3

6-7

มลพิษทางนา้ และการ
จัดการ

6

8

อภิปรายประเด็นร้ อน
ทางสิ่งแวดล้ อมและ
ทบทวนความรู้ก่อนสอบ
ปลายภาค

3

มลพิษทางดิน และการ
จัดการ

6

9
10-11
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- กล่าวนาถึงปั ญหามลพิษด้ านต่างๆ รวมถึงของ
เสีย และของเสียอันตราย
- บรรยายและซั ก ถามนิ สิต ในหั วข้ อ ต่ างๆ เพื่ อ
กระตุ้นกระบวนการคิดและให้ นิสติ ตระหนักถึง
ความสาคัญของปั ญหามลพิษด้ านต่างๆ รวมถึง
ของเสีย และของเสียอันตราย
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ปรมาภรณ์
- กล่าวนาถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การประยุกต์
- บรรยายและซั ก ถามนิ สิต ในหั วข้ อ ต่ างๆ เพื่ อ
กระตุ้นกระบวนการคิดในการประยุ กต์ใช้ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ ากับชีวิตประจาวัน
และการประกอบอาชีพ
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ปรมาภรณ์
- กล่าวนาถึงปัญหาด้ านมลพิษทางนา้
- บรรยายและซั ก ถามนิ สิ ต ในหั ว ข้ อต่ า งๆ ที่
เกี่ย วเนื่ อ งกับ มลพิ ษ ทางน้ารวมถึงการจัด การ
ปัญหาดังกล่าว
- ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด
และให้ นิ สิ ต ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ปั ญ หา
มลพิษทางนา้ รวมถึงการจัดการปัญหาดังกล่าว
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ปรมาภรณ์
- ให้ นิ สิ ต แต่ ล ะกลุ่ ม ท ารายงานและน าเสนอ , อ.ศศิรดี
วิกฤติการณ์ทางสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบัน ให้ นิสิต
ร่ ว มกัน อภิ ป รายถึง สาเหตุ ที่ม า แนวทางการ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึ้น และการป้ องกัน
สอบกลางภาค
กิจกรรมการเรียนการสอน
อ.ศศิรดี
- กล่าวนาถึงปัญหาด้ านมลพิษทางดิน
- บรรยายและซั ก ถามนิ สิ ต ในหั ว ข้ อต่ า งๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับมลพิ ษ ทางดิน รวมถึงการจัดการ
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การจัดการ

6

14

มลพิษทางเสียง และการ
สั่นสะเทือน

3

15

การจัดการวัตถุดบิ
กระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ให้ สอดคล้ อง
กับเทคโนโลยีสะอาด

3
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ปัญหาดังกล่าว
- ถามและตอบปั ญหาเกี่ยวกับมลพิษทางดิน และ
การจัด การเพื่ อกระตุ้นกระบวนการคิด และให้
นิสิตตระหนักถึงความสาคัญ ปั ญ หามลพิ ษทาง
ดิน รวมถึงการจัดการปัญหาดังกล่าว
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กล่าวนาถึงปัญหาด้ านมลพิษทางอากาศ
- บรรยายและซั ก ถามนิ สิ ต ในหั ว ข้ อต่ า งๆ ที่
เกี่ ย วเนื่ องกั บ มลพิ ษ ทางอากาศรวมถึ ง การ
จัดการปัญหาดังกล่าว
- ซั ก ถ าม นิ สิ ต ใน หั วข้ อ ต่ างๆ เพื่ อ ก ระตุ้ น
กระบวน การคิ ด และให้ นิ สิ ต ตระห นั กถึ ง
ความสาคัญปัญหามลพิษทางอากาศ รวมถึงการ
จัดการปัญหาดังกล่าว
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กล่าวนาถึงปัญหาด้ านมลพิษทางนา้
- บรรยายและซั ก ถามนิ สิ ต ในหั ว ข้ อต่ า งๆ ที่
เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ ม ล พิ ษ ท างสี ย ง แ ล ะ ก าร
สั่นสะเทือน
- ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด
และให้ นิ สิ ต ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ปั ญ หา
รวมถึงการจัดการปัญหาดังกล่าว
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน
- กล่าวนาเรื่องหลักการทางเทคโนโลยีสะอาด
- บรรยายและซักถามนิ สิต เพื่ อให้ นิ สิต เข้ าใจถึง
เทคโนโลยีสะอาด
- ยกกรณีศึกษาเพื่อให้ นิสิตเข้ าใจถึงขั้นตอนการ
ดาเนินการ และหลักการทางเทคโนโลยีสะอาด
มากขึ้น
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
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พลังงานสะอาด และการ
อนุรักษ์พลังงานใน
อุตสาหกรรมพอลิเมอร์

17

3
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กิจกรรมการเรียนการสอน
- กล่ าวนาถึงปั ญ หาด้ านพลังงานเพื่ อเชื่อโยงถึง
การอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์
- ใช้ คาถามสอดแทรกเพื่อกระตุ้นกระบวนการคิด
และให้ นิ สิต ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
อนุรักษ์พลังงานในอุตสาหรรมพอลิเมอร์
สื่อที่ใช้
- สื่อการนาเสนอ Power point
สอบปลายภาค

อ.ศศิรดี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.2,2.1,2.2,2.4,2.5,
2.7,3.1,3.4,4.1,4.2,5.3
1.1,1.5,2.1,2.2,2.4,2.5,2.
7,3.1,3.4
1.1,1.5,2.1,2.2,2.7,3.1,
3.4
1.1,1.2,1.5
1.1,1.2,1.5
1.1,1.2,1.5

วิธีการประเมินผลนิสิต
การอภิปรายในชั้นเรียน/การบ้ าน/รายงาน

สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล
2-15
25%

การสอบกลางภาค

9

40%

การสอบปลายภาค

16

30%

1-15

3%

15

1%

15

1%

การประเมินพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ
การประเมิ น ตนเองของนิ สิต พฤติ ก รรมด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบ
การประเมินด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการท างานกลุ่ ม โดยนิ สิ ต
สมาชิกกลุ่ม

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
A. Weissbach, and H. Boeddicker, Waste management. Springer, 1997
F.M. Harry, P. Zsuzsa, and O. Rada, Cleaner Technologies and Cleaner Products for Sustainable
Development. Springer, 1995
2. หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ที่สาคัญ
L.Michael, B.Phillip and E.Jeffrey Hazardous Waste Management. McGrawHill:New York, 2000.
T.George, B.L. Franklin, and S.H.David, Wastewater Engineering: Treatment and reuse.
McGrawHill:New York, 2002.
C. D. Cooper and F. C. Alley, Air Pollution Control. Waveland Press: Illinois, 2002.
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N.L. Nelson, A.J. Franklin, and S.A. Joseph, Environmental Engineering: Prevention and Response to
Water-, Food-, Soil-, and Air-borne Disease and Illness. Wiley, 2009.
J. Christine, K. Jaya, and v. Saravanamuthu, Cleaner Technologies: Environmental Management
Accounting, Investment Appraisal and Financing. Novinka Books, 2008
ธเรศ ศรีสถิตย์, เทคโนโลยีสะอาดและการนาไปใช้ เพื่อลดต้ นทุนการผลิต. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:
กรุงเทพ, 2549.
มัลลิกา ปัญญาคะโป, การจัดการสิ่งแวดล้ อมและของเสียอันตราย. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้ อม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
ร้ อยแก้ ว สิริอาชา, ภาวะมลพิษ. สุวีริยาสาส์น: กรุงเทพฯ, 2554.
ปราณี พันธุมสินชัย, มลพิษอุตสาหกรรมเบื้องต้ น. สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้ อมแห่งประเทศไทย: กรุงเทพฯ,
2538.
3. หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ที่แนะนา
F.M. Harry, Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment and Disposal. McGrawHill, 1997.

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสติ ทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธกี ารสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้ องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ไี ด้ รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
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2. การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยข้ อสอบกลางภาคและปลายภาค
2.2 คุณภาพของรายงานปฏิบตั กิ าร
2.3 คุณภาพของรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.4 ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อนาผลการประชุม และผลการ
ประเมินจากข้ อ 1 และ 2 มาใช้ ในการปรับปรุงการสอนในครั้งต่อไป
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีคณะกรรมการวิชาการประเมินความสอดคล้ องของข้ อสอบกับเนื้อหาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
การวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้ อ 1, 2 และ 3 เพื่อ
ดาเนินการดังนี้
- ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้ อ 2
- เชิญวิทยากร/อาจารย์พิเศษตามความเหมาะสม เพื่อให้ นิสติ ได้ รบั การถ่ายทอดจากประสบการณ์
ของอาจารย์ท่เี ชี่ยวชาญเฉพาะ
- มีการดูงานนอกสถานที่
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