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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
อิชา 4203317 การจูดการแทะคอบคุ่ปวงเสียวูนตราย

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หทูกสัตรอิลยาศาสตรบูณฑิต สาปาอิชาสิมงแอดทไว่เ่ืวงแทะวุตสาหกรร่
3.2 ขระเภลปวงรายอิชา ห่อดอิชาเฉพาะ อิชาเทืวก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
4.2.1 ผศ.ดร. ขารินดา สุปสบาย
4.2.2 ดร. สิรอูทภ์ เรืวงช่อย ตัไขระกาย

กทุ่่เรียน A4
กทุ่่เรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาลีม 1 / ชู้นขีลีม 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
้่่่ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
้่่่ี

8. สถานที่เรียน
ศันย์อิลยาศาสตร์ ถนน สิรินธร

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 สิงหาค่ 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพืม วใหไ นู กศึ ก ษา่ีค อา่รัไค อา่เปไาใจขระเภลปวงเสี ยวู น ตราย ขั ญ หาปวงเสี ยวู น ตราย
หทูกการในการการบาบูดแทะการกาจูดปวงเสียวูนตราย ตทวดจนการฟื้นฟัสภาพพื้นลีมการขนเขื้วน
1.2 เพืมวใหไนูกศึกษาสา่ารถขระยุกต์ใชไแนอลางการจูดการแทะคอบคุ่ปวงเสียวูนตรายลีมเกิดปึ้น
ในสิมงแอดทไว่จริง้ดไ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพืม ว ขรู บ ขรุ งเนื้ ว หาสวดคทไ ว งกูบ สวดคทไ ว งกูบ TQF บริบ ลปวงสู งค่ขั จจุ บู น บู ณ ฑิ ต ลีม พึ ง
ขระสงค์ แทะเข็นการสรไางลูกษะแทะวงค์คอา่รัไในการขระกวบวาชีพปวงนูกศึกษาในวนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษานิยา่ปวงเสียวูนตราย แหท่งกาเนิด วงค์ขระกวบ ทูกษณะส่บูติ แทะคอา่เข็นพิษปวง
ปวงเสียวูนตราย การอางแผนการจูดการ การรอบรอ่ การปนส่งแทะเลคโนโทยีการบาบูดแทะการกาจูด
ปวงเสียวูนตรายดไอยอิธีลางเค่ีแทะฟิสิกส์แทะชีออิลยา การทดขริ่าณปวงเสียวูนตรายโดยการใชไซ้าแทะ
การหุ่นเอียนกทูบ่าใชไ กฎห่ายแทะปไวกาหนดลีมเกีมยอกูบปวงเสียวูนตราย การฟื้นฟัสภาพพื้นลีมขนเขื้วน
แทะขฏิบูติการ

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชูมอโ่ง
(2 ชูมอโ่งx 1 สูขดาห์ x 15)

้่่่ี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชูมอโ่ง
(2 ชูมอโ่ง x1 สูขดาห์x15)

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชูมอโ่ง/ภาคการศึกษา
(6 ชูมอโ่ง x1 สูขดาห์ x 15)

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- วาจารย์ขระจารายอิชา ขระกาศเอทาใหไคาขรึกษาผ่านเอ็บ้ซต์สาปาอิชา/Social Media
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- วาจารย์ จู ดเอทาใหไ คาขรึกษาเข็ นรายบุ คคท หรืว รายกทุ่ ่ตา่คอา่ตไวงการ 1 ชูมอ โ่งต่ ว
สูขดาห์ (เฉพาะรายบุคคทลีมตไวงการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ่ี ค อา่ตระหนู กในคุ ณ ค่ าแทะคุ ณ ธรร่ จริย ธรร่ เสี ยสทะ ่ี จิต วาสา แทะ
ซืมวสูตย์สุจริต
1.1.2 ่ี่ีอินูย ตรงต่วเอทา แทะคอา่รูบผิดชวบต่วตนเวงแทะสูงค่
1.1.3 ่ี จรรยาบ รรณ ล างอิ ช าก ารแ ท ะอิ ช าชี พ ่ี จิ ต ส านึ ก ใน ก ารว นุ รู ก ษ์
ลรูพยากรธรร่ชาติแทะสิมงแอดทไว่
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ขทักฝังอูฒนธรร่วงค์กรลีมดีใหไแก่นูกศึกษา โดยสรไางเสริ่ใหไนูกศึกษา่ีระเบียบ
อินูย โดยเนไนการเปไาชู้นเรียนใหไตรงต่วเอทา ตทวดจนการแต่งกายลีมเข็น้ขตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
1.2.2 ุ่่งเนไนใหไนูกศึกษาตระหนูกถึงหนไาลีมปวงการเข็นผัไนากทุ่่ การเข็นส่าชิกกทุ่่ลีมดี
แทะการ่ีคอา่รูบผิดชวบในการลางานกทุ่่
1.2.3 ส่งเสริ่คอา่ซืมวสูตย์ โดยตไวง้่่กระลาการลุจริตในการสวบหรืวทวกงานแทะ
การบไานปวงผัไวืมน
1.2.4 สวดแลรกเรืมวงคุณธรร่จริยธรร่ในการสวนลุกรายอิชา รัไจูกเคารพลรูพย์สิน ลาง
ขัญญาปวงผัไวืมน ตระหนูกถึงคอา่สาคูญปวงศาสตร์ลีมเรียน รอ่ลู้ง่ีการจูดกิจกรร่ส่งเสริ่คุณ ธรร่
จริยธรร่ เช่น การยกย่วงช่เชยนูกศึกษาลีมลาดี ลาขระโยชน์แก่ส่อนรอ่ เสียสทะแทะขระกาศเกียรติ
คุณดไานคุณธรร่จริยธรร่
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการเปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนด
ระยะเอทาลีม่วบห่าย แทะการร่อ่กิจกรร่
1.3.2 ขระเ่ิ น จากการ่ีอินู ยแทะพรไว่เพี ยงปวงนูกศึ กษาในการเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่
หทูกสัตร
1.3.3 ขระเ่ินจากขริ่าณการกระลาลุจริตในการสวบ
1.3.4 ขระเ่ินจากคอา่รูบผิดชวบในหนไาลีมลีม้ดไรูบการ่วบห่ายงาน

4

มคอ. 3
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ่ีคอา่รัไแทะคอา่เปไาใจเกีมยอกูบหทูกการ ลฤษฏี เกีมยอกูบเลคโนโทยีการบาบูด
แทะการจูดการปวงเสียวูนตราย
2.1.2 สา่ารถอิเคราะห์ขัญหาปวงเสียวูนตรายลีมเกิดปึ้นในสิมงแอดทไว่ แทะสา่ารถ
วธิบาย้ดไ
2.1.3 ่ีลูกษะการใชไเครืมวง่ืวอิลยาศาสตร์ดาไ นปวงเสียวูนตราย้ดไดี
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 ใชไการสวนในหทากหทายรัขแบบ ลูง้ ลฤษฎีแทะขฏิบูติในสภาพแอดทไว่จริง
2.3 วิธีการประเมินผล
ขระเ่ินจากผทสู่ฤลธิ์ลางการเรียนแทะการขฏิบูติปวงนูกศึกษาในดไานต่างๆ ดูงนี้
2.3.1 การสวบกทางภาคเรียนแทะขทายภาคเรียน
2.3.2 ขระเ่ินจากใบกิจกรร่
2.3.3 ขระเ่ินจากรายงานลีมนูกศึกษาจูดลา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สา่ารถ่วงเห็นคอา่สู่พูนธ์ปวงวงค์ขระกวบต่าง ๆ ในงานดไานสิมงแอดทไว่
3.1.2 สา่ารถนาคอา่รัไลางลฤษฎีขฏิบูติ้ขใชไ้ดไวย่างถักตไวงแทะเห่าะส่/
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จูดการเรียนการสวนกรณีศึกษาลางขัญหาปวงเสียวูนตรายสิมงแอดทไว่แทะ
เลคโนโทยีการบาบูดปวงเสียวูนตรายตทวดจนการข้วงกูนปวงเสียวูนตรายลีมจะเกิดปึ้น
3.2.2 ส่งเสริ่ใหไนูกศึกษา่ีการวภิขรายกทุ่่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ขระเ่ินจากการนาเสนวรายงานในชู้นเรียน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ลูกษะคอา่สู่พูนธ์ระหอ่างบุคคทแทะคอา่รูบผิดชวบลีมตไวงพูฒนา
4.1.1 ่ีคอา่สา่ารถลางานร่อ่กูบผัไวืมน้ดไเข็นวย่างดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใชไบลบาลสุ่่ติเพืมวฝึกลูกษะการลางานร่อ่กูบผัไวืมน
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4.2.2 การ่วบห่ายงานกทุ่่เพืมวใหไเกิดภาอะผัไนา
4.2.3 ใหไนูกศึกษาคไนคอไาเพิม่เติ่แทไอวภิขรายร่อ่กูนในชู้นเรียน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ขระเ่ินจากจากพฤติกรร่การลางานร่อ่กูบผัไวืมนแทะร่อ่กิจกรรร่กูบเพืมวนนูกศึกษา
4.3.2 ขระเ่ินจากผทจากการแสดงววกลางภาอะการเข็นผัไนาปวงนูกศึกษา
4.3.3 ขระเ่ินจาก การ่ีคอา่รูบผิดชวบต่วตนเวง สูงค่ เคารพสิลธิปวงตนเวงแทะผัไวืมน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ลูกษะการอิเคราะห์เชิงตูอเทป การสืมวสาร แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศลีมตไวงพูฒนา
5.1.1 ่ีลูกษะในการใชไเลคโนโทยีลีมจาเข็นต่วการลางานลีมเกีมยอปไวง
5.1.2 สา่ารถสืมวสาร้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพลู้งขากเขท่าแทะการเปียน เทืวกใชไรัขแบบ
ปวงสืมวการนาเสนว้ดไวย่างถักตไวง
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสื บ คไ น ขระเด็น ส าคู ญ ปวงเสี ยวู น ตรายต่ วขั ญ หาสิม งแอดทไ ว่โดยใชไ เลคโนโทยี
สารสนเลศ
5.2.2 ฝึกขฏิบูติการใชไสถิติเพืมวการอิจูย แขรผทปไว่ัทลางคณิตศาสตร์หรืวสถิติ
5.2.3 ่วบห่ายงานลีม่ีการนาเสนวลู้งการเรียบเรียงเข็นภาษาเปียน แทะการนาเสนวดไอยอาจา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ขระเ่ินผทจากการเทืวกใชไเครืมวง่ืวลางเลคโนโทยีสารสนเลศ
5.3.2 ขระเ่ิ น ผทจากคอา่สา่ารถในการวธิ บ ายเหตุ ผ ทในการเทื ว กใชไ เครืม ว ง่ื ว ลาง
คณิตศาสตร์หรืวสถิติเชิงตูอเทป แทะปไวจากูดต่าง ๆ
5.3.3 ขระเ่ินผทจากการวภิขรายหรืวการนาเสนวกรณีศึกษาต่าง ๆ ในชู้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

1. แนะนา ่คว. 3
2. ปวงเสียวูนตราย

2

พิษอิลยา

จานวน
ชั่วโมง
4

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่
ผู้สอน
ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
- สรไางเสริ่ใหไนูกศึกษา่ี
บุคทิกภาพลีมดี ่ีระเบียบอินูย
แทะแต่งกายตา่ระเบียบลีม
่หาอิลยาทูย กาหนด เนไนคอา่
ตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษา
- ุ่่งเนไนลฤษฎี หทูกการ ปวงเสีย
วูนตราย
- บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
ขระกวบ
สื่อที่ใช้
1. เวกสาร ่คว. 3 ปวงรายอิชา
2. เวกสารขระกวบการสวน
3. Power point
4. VDO/VCD
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการปวง
พิษอิลยา
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
-ลากิจกรร่ตา่ใบงานปวง
ขฏิบูติการในชู้นเรียน
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. VDO/VCD
4. ใบกิจกรร่

3

กระบอนการบาบูดลาง
กายภาพ-เค่ี

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
- จูดกิจกรร่ Active learning
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ใหไนูกศึกษาแบ่งกทุ่่ กทุ่่ทะ
3-4 คน เพืม วโดยคไน งานอิจู ย
่ า จ า ก international
journal (เล่ า นู้ น ) แทไ อ ผ่ า น
ก า ร ข ร ะ ชุ ่ ร่ อ ่ กู น เพืม ว
คูดเทืวกงานอิจูย่า 1 เรืมวง
ดไ า นเลค โนโทยี /แนอลาง
เกีม ย อกู บ การบ าบู ด ปวงเสี ย
วู น ตรายตทวดจนการฟื้ น ฟั
พื้ น ลีม ข นเขื้ ว น แทไ อ น าเสนว
ในรัข รายงาน แทะ น าเสนว
ผ่ า น สืม ว Power point โดย
ใหไ่านาเสนวในการเรียนการ
ส วน ค รู้ ง ลีม 6 โด ย ตไ วง่ี
กระบอนการถา่ตวบในชู้ น
เรียน
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. VDO/VCD
4. ตูอวย่าง journal งานอิจูย
4

กระบอนการบาบูดลางชีอภาพ

4

5

กระบอนการขรูบเสถียรแทะการ
ลาใหไแป็งตูอ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการ
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
-ลากิจกรร่ฝึกขฏิบูติการในชู้น
เรียน
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. ใบกิจกรร่
4. VDO/VCD
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
-ลากิจกรร่ฝึกขฏิบูติการในชู้น
เรียน
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน

8

ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย

ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย

มคอ. 3

6

การบาบูดโดยกระบอนการ
คอา่รไวน

4

2. Power point
3. ใบกิจกรร่
4. VDO/VCD
5.ใบกิจกรร่
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการ
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
- นาเสนว งานอิจูย
international journal ปวงแต่
ทะกทุ่่ โดยลุกคนตไวง่ีส่อนร่อ่
ในการนาเสนวแทะตวบคาถา่ลีม
้ดไ่ีการ่วบห่ายงานจากการ
เรียนการสวนครู้งลีม 3
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. งานอิจูยจาก international
journal ปวงแต่ทะกทุ่่
-พานูกศึกษา้ขดังานการจูดการ
ปวงเสียวูนตราย ณ GENGO
แส่ดา
-่วบห่ายใหไนูกศึกษาลา
รายงานการศึกษาดังาน

7

-ใหไนูกศึกษาดังานดไานการ
จูดการกากปวงเสียวูนตราย

8

สวบกทางภาค

4

9-10

การกาจูดปวงเสียวูนตรายโดย
การฝังกทบ

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
- ลากิจกรร่ตา่ใบงานปวง
ขฏิบูติการในชู้นเรียน
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. VDO/VCD
4. ใบกิจกรร่

11-12

กระบอนการทดขริ่าณปวงเสีย
วูนตรายโดยการใชไซ้าแทะการ
หุ่นเอียนกทูบ่าใชไให่่

4

กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการ
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง

9

-ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
-ดร. สิรอูทภ์ เรืวงป่อย ตัไ
ขระกาย
-ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
-ดร. สิรอูทภ์ เรืวงป่อย ตัไ
ขระกาย
ดร. สิรอูทภ์ เรืวงป่อย ตัไ
ขระกาย

ดร. สิรอูทภ์ เรืวงป่อย ตัไ
ขระกาย

มคอ. 3

13

14-15

16

กฎห่ายแทะปไวกาหนดเกีมยอกูบ
ปวงเสียวูนตราย

8

การฟื้นฟัสภาพพื้นลีมขนเขื้วน

4

สวบขทายภาค

4

สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. VDO/VCD
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการ
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
-ลากิจกรร่ตา่ใบงานปวง
ขฏิบูติการในชู้นเรียน
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. ใบกิจกรร่
4. VDO/VCD
ปไวสวบขทายภาค

ดร. สิรอูทภ์ เรืวงป่อย ตัไ
ขระกาย

ดร. สิรอูทภ์ เรืวงป่อย ตัไ
ขระกาย

ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
ดร. สิรอูทภ์ เรืวงป่อย ตัไ
ขระกาย

1.3.1 ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการเปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนดระยะเอทาลีม
่วบห่าย แทะการร่อ่กิจกรร่
1.3.2 ขระเ่ิ น จากการ่ีอินู ยแทะพรไว่เพี ยงปวงนูกศึ กษาในการเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่
หทูกสัตร
1.3.3 ขระเ่ินจากขริ่าณการกระลาลุจริตในการสวบ
1.3.4 ขระเ่ินจากคอา่รูบผิดชวบในหนไาลีมลีม้ดไรูบการ่วบห่ายงาน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.1,
1.1.2,1.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

เปไ า เรี ย นแทะส่ ง งานตรงตา่เอทาลีมกาหนด
การเปไาร่อ่กิจกรร่-/จิตวาสา
ช่อยเหทืวงานปวงหทูกสัตรแทะ
คณะฯ

1-16

10

สัดส่วนของ
วิธีการทวนสอบ
การประเมินผล
10%
-งานลีม่วบห่าย
-ใบเช็คเอทาเรียน
-การสูงเกตจากวาจารย์ผสัไ วน
-การเปไาร่อ่กิจกรร่

มคอ. 3
-่ีคอา่รูบผิดชวบ
-สวบกทางภาค
แทะสวบขทายภาค
-ใบงานขฏิบูติการในหไวงเรียน
-รายงานแทะการนาเสนว

2.1.1, 2.1.2,
2.1.3
3.1.1, 3.1.2

8
16
2,4,5,6,7,9,10,14,15

30%
30%
20%

-คะแนนสวบ

-ส่งงานตรงเอทา
-การแบ่งงานลีมรูบผิดชวบใน
กทุ่่
-ขระเ่ินผทจากสืมว เช่น
power point /วืมนๆ ลีมใชไ
ขระกวบการนาเสนวรายงาน

4.1.1

-การลางานเข็นกทุ่่
-การแบ่งงานรูบผิดชวบ

1-15

5%

5.1.1,5.12

-การใชไเลคโนโทยีสารสนเลศลีม
เห่าะส่ แทะ/หรืว่ีคอา่
สวดคทไวงกูบงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย

1-15

5%

-คอา่ถักตไวงปวงใบงานแทะ
รายงานตทวดจนการนาเสนว

3. การประเมินผลการศึกษา
ขระเ่ินผทโดยวิงเกณฑ์กทุ่่

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1ขารินดา สุปสบาย . เอกสารประกอบการเรียนวิชาการจัดการและควบคุมของเสียอันตราย .
.2560. กรุงเลพ ฯ: ฝ่ายเวกสารตารา ่หาอิลยาทูยสอนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
-

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 เกรียงศูกดิ์ วุด่สินโรจน์ .(2546). ของเสียอันตราย. กรุงเลพ่หานคร.
3.2 ธเรศ ศรีสถิต .(2553). วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน. กรุงเลพ่หานคร:สานูกพิ่พ์
จุฬาทงกรณ์่หาอิลยาทูย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นู ก ศึ ก ษาขระเ่ิ น การเรี ย นการสวนผ่ า นแบบขระเ่ิ น วาจารย์ ผ่ า นระบบววน้ทน์ ป วง
่หาอิลยาทูยปวงรายอิชา
- นูกศึกษาขระเ่ินขระสิลธิผทปวงรายอิชาในภาพรอ่โดยขระเ่ินการเรียนการสวนแทะวาจารย์
ผัไ ส วน แทะ่ี ก ารขระเ่ิ น คอา่พึ งพวใจปวงผัไ เรีย นลีม ่ี ต่ ว คุ ณ ภาพการจูด การเรีย นการสวนแทะสิม ง
สนูบสนุนการเรียนรัไลุกรายอิชา ลุกภาคการศึกษา โดยใชไแบบสวบถา่/แบบสู่ภาษณ์

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- วาจารย์ ผัไ สวนขระเ่ิ น ขระสิ ลธิ ผ ทการสวน โดยขระเ่ิ นจากการผทการลดสวบ การสู งเกต
พฤติกรร่ปวงนูกศึกษา การวภิขรายโตไตวบจากนูกศึกษา การตวบคาถา่ปวงนูกศึกษาในชู้นเรียน
- คณะกรร่การขระจาหทูกสัตร ขระเ่ินการสวนจากผทการเรียนปวงนูกศึกษา
- วาจารย์ผัไขระสานงาน/รูบผิดชวบรายอิชาแทะวาจารย์ผัไร่อ่สวน ร่อ่กูนขระเ่ินผทการจูดการ
เรียนการสวน ระหอ่างภาคการศึกษา / เ่ืมวสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กาหนดระบบการลอนสวบผทสู ่ฤลธิ์การเรียนรัไปวงนูก ศึกษาเข็น ส่ อ นหนึม งปวงการขระกู น
คุณภาพโดย่ีการลอนสวบ่าตรฐานผทสู่ฤลธิ์ปวงนูกศึกษา ดูงนี้
1. แต่งตู้งคณะกรร่การเพืมวลอนสวบในระดูบรายอิชาตา่คอา่สวดคทไวงกูบอูตถุขระสงค์ปวง
รายอิชาแทะรายทะเวียดปวงรายอิชา
2. แต่ ง ตู้ ง กรร่การเพืม ว พิ จ ารณาคอา่เห่าะส่ปวงปไ ว สวบรายอิ ช าตา่ผทการเรี ย นรัไ
อูตถุขระสงค์ แทะคาวธิบายรายอิชา
3. ติดตา่แทะตรอจสวบผทการเรียนปวงนูกศึกษาลู้งในภาพรอ่แทะรายบุคคท
4. วาจารย์ผัไรูบผิดชวบหทูกสัตรขระชุ่เพืมวรูบรวงผทคะแนนปวงนูกศึกษาในแต่ทะรายอิชาปวง
ภาคการศึกษานู้น

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผทการขระเ่ิน แทะลอนสวบผทสู่ฤลธิ์ขระสิลธิผทรายอิชา ้ดไ่ีการอางแผนการขรูบขรุงการ
สวนแทะรายทะเวียดอิชา เพืมวใหไเกิดคุณภาพ่ากปึ้น ดูงนี้
- ขรูบขรุงทูกษณะการเรียนการสวน ตา่ปไวเสนวแนะแทะผทการลอนสวบ่าตรฐานผทสู่ฤลธิ์
้ดไแก่ การขรูบขรุงสืมวการสวน แทะเนื้วหาให่่ใหไลูนสู่ยวยั่เส่ว
(ในแต่ทะภาคการศึกษา จะ่ีการนาผทการขระเ่ินการสวน (่คว.5) ่าพิจารณาขรูบขรุงแนอ
ลางการสวนในภาคการศึกษาต่ว้ข)
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- วาจารย์ผัไสวน/วาจารย์ผัไรูบผิดชวบรายอิชา ลบลอนขระสิลธิผทปวงรายอิชา โดยพิจารณาจาก
ผทการขระเ่ินการสวนโดยนูกศึกษา ผทการสวบ ปไวคิดเห็นปวงวาจารย์ผัไร่อ่สวน นา่าขรูบขรุง
คุณภาพการจูดการเรียนการสวนในขีการศึกษาหนไา ลู้งนี้้ดไ่ีการนาเสนวต่วลีมขระชุ่คณะกรร่การ
ขระจาหทูกสัตร
- วาจารย์ ผัไ ส วน/วาจารย์ ผัไ รูบผิ ดชวบรายอิช า นาผทการขระเ่ินขระสิ ลธิผ ทปวงรายอิช าโดย
นูกศึกษา ผทการขระเ่ินการสวนโดยวาจารย์ผัไร่อ่สวน ่าพิจารณาอางแผนเพืมวขรูบขรุงการจูดการ
เรียนการสวน โดยนาเสนวแนอลางในการขรูบขรุงต่วคณะกรร่การขระจาหทูกสัตร เพืมวพิจารณาใหไ
คอา่คิดเห็น
่ีการลอนสวบผทสู่ฤลธิ์ในรายหูอปไว ตา่ลีมคาดหอูงจากการเรียนรัไในอิชา ้ดไจาก การสวบถา่
นูกศึกษา หรืวการสุ่่ตรอจผทงานปวงนูกศึกษา รอ่ถึงพิจารณาจากผทการลดสวบย่วย แทะหทูงการววก
ผทการเรียนรายอิชา ่ีการลอนสวบผทสู่ฤลธิ์โดยรอ่ในอิชา้ดไดูงนี้
- การลอนสวบการใหไคะแนนจากการสุ่่ตรอจผทงานปวงนูกศึกษาโดยวาจารย์วืมน หรืว
ผัไลรงคุณอุฒิ ลีม้่่ใช่วาจารย์ขระจาหทูกสัตร
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