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รายละเอยีดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา… EVS๓๒๑๐....................รายวิชา...การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย................ 

สาขาวิชา....วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม....คณะ/วิทยาลัย…วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี....มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา.......๑.....ปการศึกษา.….....๒๕๖๔.......................... 

 

หมวดที่๑ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา   

รหัสวิชา   … EVS๓๒๑๐............................................................................................. 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย …การจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย.................................................. 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ … Hazardous Substance and Hazardous Waste Management............. 
 

๒. จํานวนหนวยกิต   …......๓.(๓-๐-๖)........................................................   

       

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       …......วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ................................... 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    …......วิชาบังคับเรียน.......................................................................................... 

 

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  …..อาจารย ดร.พรรณทิพย กาหยี.............................................................  

๔.๒ อาจารยผูสอน   …..อาจารย ดร.พรรณทิพย กาหยี............................................................. 

 

๕.  สถานที่ติดตอ   หองพักอาจารยสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม/ 

 E – Mail.....pantip.kayee@gmail.com 

 

๖. ภาคการศึกษา / ช้ันปทีเ่รียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   .......๑....../  ชั้นปที่ .....๔...... 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ.............TRH..............คน 

 

๗. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน(Pre-requisite)  (ถามี) …....................-........................................... 

 

๘. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี) ….....................-........................................... 

 
๙. สถานที่เรียน   … หอง ๒๒๒๒ ……………………………………… 
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๑๐.วันทีจ่ดัทาํหรือปรับปรุง วันที่..๒๐.......เดือน..มิถุนายน...........พ.ศ. .๒๕๖๔...... 

รายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

 
 

หมวดที่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จดุมุงหมายของรายวิชา 

- เพ่ือใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญและเหน็ความจําเปนในการนําความรูเกี่ยวกับสารอันตรายและของเสีย
อันตรายไปใชในงานทางสิ่งแวดลอม 

- เพ่ือใหผูเรียนรูจักความรูเบ้ืองตนและวิธีการจัดการเกี่ยวกับสารอันตรายและของเสียอันตราย 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

          เพ่ือใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรู
เบ้ืองตนของสารอันตรายไปใชเปนพ้ืนฐานในการทํางานตอไปในอนาคต 
 

หมวดที่๓ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
 (ภาษาไทย) ความหมายและการจําแนกประเภทของสารอันตรายตามหลักสากล สถานการณเก่ียวกับสาร

อันตรายของประเทศไทย กฎหมายและองคกรที่เก่ียวของกับการจัดการสารอันตราย หลักการจัดการสารอันตราย 
กระบวนการเก็บสารอันตราย บรรจุภัณฑและการขนสงสารอันตราย ปริมาณและองคประกอบของของเสียอันตราย 
ผลกระทบจากของเสียอันตรายตอสิ่งแวดลอม การเก็บรวบรวมของเสียอันตราย เทคโนโลยีในการบําบัด การจัดการขยะมูล
ฝอย และของเสียอันตรายในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

   ( ภ าษา อั งกฤษ )  This course covers the definition of hazardous substance and hazardous 

waste, identification and characteristic of hazardous substance and hazardous waste, current situation of 
hazardous waste in Thailand,  Principle of Hazardous waste management, Packaging and Transportation of 
hazardous substance, hazardous substance and hazardous waste collection, hazardous waste treatment 
and disposal, hazardous waste management technology, and hazardous substance and hazardous waste 
laws and regulations 
๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 
บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสรมิ 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๔๕  ช่ัวโมง สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา 

- การศึกษาดวยตนเอง  
6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
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๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 (ผูรับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุขอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ชั่วโมง / สัปดาห) 

 ๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  หอง .2421... ชั้น .2. อาคาร .24.. คณะ/วิทยาลัย.วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี... 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทํางาน / มือถือ  หมายเลข .....๐๙๐-๙๕๘๔๘๘๘............ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ............ pantip.kayee@gmail.com............................................. 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line)........FB: .YuiPantip......................................... 

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard)................................................................................... 

 

 

หมวดที่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีจิตสํานกึและเขาใจธรรมชาติของตนเอง ผูอื่น และสังคม  

  (๒)  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 (๓)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 (๔)  มีจิตสาธารณะพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นเมือ่มีโอกาส 
 (๕)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒   วิธกีารสอน 

   บรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวิตและวิชาชีพดานวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
๑.๓    วธิีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและ
การเขารวมกิจกรรม 

 (๒)  ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 (๓)  ประเมินจากการกระทําทจุริตในการสอบ 
 (๔)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

๒. ความรู 

๒.๑   ความรูทีต่องพฒันา 
 (๑)  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญของรายวิชาการจัดการสารอันตรายและของเสีย

อันตรายได  

 (๒)  มีความรอบรูอยางกวางขวาง ทันตอสถานการณส่ิงแวดลอม  

 (๓)  สามารถนาํความรูดานสารอันตรายและของเสียอนัตรายไปประยุกตใชได  
๒.๒   วิธกีารสอน 

(๑) บรรยายทฤษฎีความรูที่เกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาการจัดการสารอันตรายและของเสียอันตราย 
(๒) มอบหมายงานใหคนควาประเภทและอันตรายจากสารอันตราย 
(๓) มอบหมายงานใหคนควาสถานการณการจัดการสารอันตรายและของเสียอันตรายของไทยและตางประเทศ 
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๒.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑) ทดสอบยอย  
(๒) สอบกลางภาค 
(๓) สอบปลายภาค 
(๔) วัดผลจากการนําเสนอรายงานการคนควา 

๓.ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
 (๑)  สามารถคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ เปนเหตุเปนผล 

 (๒)  สามารถคิดวิเคราะหเชงิบรูณาการและเชื่อมโยงเปนองครวม 

 (๓)  สามารถคิดอยางสรางสรรคและแกปญหาที่เผชิญได 
๓.๒   วิธกีารสอน 

(๑) บรรยาย ยกตัวอยางกรณศึีกษาตางๆ  
(๒) มอบหมายงานใหคนควาบทความทางวิชาการ หรือบทความวิจัยและนําเสนอ  
(๓) มอบหมายงานใหทําแบบฝกหัดตางๆ ที่เกี่ยวของ 

๓.๓   วิธกีารประเมินผล 
(๑) ทดสอบยอย  
(๒) สอบกลางภาค 
(๓) สอบปลายภาค 
(๔) วัดผลจากแบบฝกหัด และรายงานการคนควาที่ไดรับมอบหมาย 
(๕) วัดผลจากการนําเสนอและอภิปรายหนาชัน้เรียน 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม ใจกวาง รับฟงและยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอื่น 

 (๒)  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 (๓)  สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นปญหาในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจดุยืน

อยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม 
๔.๒   วิธกีารสอน 

(๑) มอบหมายงานใหคนควาบทความทางวิชาการหรือบทความวิจัยและนําเสนอเปนงานกลุม  
(๒) มอบหมายงานใหทําแบบฝกหัดและรายงานตางๆ ที่เกี่ยวของเปนรายบุคคล 

๔.๓    วธิีการประเมินผล 
(๑) ใหนักศึกษาประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน ตามแบบฟอรมที่กําหนด 
(๒) ประเมินจากรายงาน  
(๓) ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมในการทํางานเปนกลุม 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
 (๑)  สามารถใชภาษาในการส่ือสารไดอยางเหมาะสม ทั้งทักษะการพูด เขียน อาน ฟง 

 (๒)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน นําเสนอ และส่ือสารไดอยางเหมาะสมทันตอความกาวหนาของ

สถานการณปจจุบัน 
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 (๓)  สามารถคิดวิเคราะห จําแนกและตีความขอมูลทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพเพื่อแกไขปญหาและตัดสินใจ 
๕.๒   วิธกีารสอน 
 (1) มอบหมายใหแบบฝกหัดตางๆ ทีเ่กี่ยวของกบัรายวิชาจุลชีววิทยส่ิงแวดลอม 
 (2) มอบหมายใหทําการทําปฏิบัติการจุลชีววิทยาส่ิงแวดลอมและทํารายงานผลการปฏิบัติการ 
 (3) มอบหมายงานใหทําการคนควางานวิจัยที่เปนบทความภาษาอังกฤษ ทําการแปล และนําเสนองานหนาขั้นเรียน 
๕.๓    วธิีการประเมินผล 

ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย คือ รายงายผลการปฏิบัตงิาน  รายงานบทความวิจัย การนําเสนอ และการรวม
อภิปรายผล 
 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง  

เวนวาง หมายถงึ ไมไดรับผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช  

ผูสอน 

๑ แนะนํารายวิชา ๓ แจงแนวการสอน วัตถุประสงคการเรียนรู   
และเกณฑการวัดผลประเมินผล 

ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๒ บทท่ี ๑ ความหมายของสารอันตราย และ
การจําแนกประเภทของสารอันตราย 
กรณีศึกษา : การระเบิดของโรงงานหมิงตี ้

๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ/เอกสาร
คําสอน Power point 
ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๓ บทท่ี ๑ การใชสารอันตรายใหปลอดภัย 
และผลกระทบของสารอันตรายตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม 

๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ/เอกสาร
คําสอน Power point 
ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๔ บทท่ี ๒ การเก็บและขนสงสารอันตราย 
ภาชนะ 

๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ/เอกสาร
คําสอน Power point 
ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๕ บทท่ี ๒ ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชบรรจุ
สารอันตราย 

๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ/เอกสาร
คําสอน Power point 
ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๖ บทท่ี ๓ สถานการณมลพิษจากสาร
อันตรายและของเสียอันตรายในประเทศ
ไทย กฎหมายและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
อนุสัญญาตาง ๆ 

๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ/เอกสาร
คําสอน Power point 
ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช  

ผูสอน 

๗ บทท่ี ๔ แหลงกําเนิด สถานการณของเสีย
อันตราย 

๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ/เอกสาร
คําสอน Power point 
ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๘ สอบกลางภาค ๓  ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๙ บทท่ี ๕ การจัดการสารอันตราย ๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ/เอกสาร
คําสอน Power point 
ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๑๐ บทท่ี ๕ การจัดการของเสียอันตราย ๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 
/ เอกสารคําสอน Power point 

ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๑๑ บทท่ี 6 การบําบัดทางกายภาพ-เคมี ๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 
/ เอกสารคําสอน Power point  

ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๑๒ บทท่ี ๗  การบําบัดทางชีวภาพ ๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 
/ เอกสารคําสอน Power point 

ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๑๓ บทท่ี ๗ การบําบัดทางชีวภาพ ๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 
/ เอกสารคําสอน Power point  

ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๑๔ บทท่ี ๘ การบําบัดดวยความรอน ๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ/เอกสาร
คําสอน Power point 
ผาน google meet 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๑๕ บทท่ี ๙ การฝงกลบอยางปลอดภัย ๓ บรรยาย ยกตัวอยางประกอบ 
/ เอกสารคําสอน Power point 

ดร.พรรณทิพย กาหยี 

๑๖ นําเสนองานหนาชั้นเรียน ๓            อภิปรายผาน google meet ดร.พรรณทิพย กาหยี 
๑๗ สอบปลายภาค   ดร.พรรณทิพย กาหยี 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

( ระบุวธีิการประเมนิผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาหทีป่ระเมนิและสัดสวนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู 
สัปดาหที่

ประเมิน 

สัดสวน 

ของการประเมินผล 

หมวด 
2, 3, 5 

สอบกลางภาค  
สอบปลายภาค 

 
 

๘ 
๑๗ 

 

30% 
30% 

หมวด  
2, 3, 4 

การเขาเรียน  
ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
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หมวด 
2, 3, 4 

การสงงาน/การบาน การมสีวนรวมและเสนอความ
คิดเห็นในช้ันเรยีน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30% 

 

 

 

 

 

หมวดที่ ๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
- หนังสือสารอันตราย วัตถุอันตราย สารเคมอัีนตรายทุกประเภท 
- หนังสือมลพิษสิ่งแวดลอมทั่วไปทุกชนิด 

- หนังสือขยะ ของเสียอันตรายทุกประเภท 
- กรมโรงงานอุตสาหกรรม 2548.  ตําราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

- มัลลิกา ปญญาคะโป. 2551. การจัดการของเสียอันตราย. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- เกรียงศักด์ิ อุดมสินโรจน. 2553.ของเสียอันตราย. คณะวิศกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรงัสิต 
- Blackman Jr. W.C. 2001. Basic Hazardous Waste Mangement, Third Edition, Lewis  Publisher, Washington 

D.C. 
- Freeman, H.M. 1989. Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment and Disposal. Second Edition, 

McGraw Hill. New York.. 
.๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 ๑)  เว็บไซต http://www.teacher.ssru.ac.th/pantip/ ในรายวิชาของอาจารย  

๒)  www.pcd.go.th 

 ๓)  www.diw.go.th……………………………………………………………………………………………… 

 ๔)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๕)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๖)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 ๑)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๒)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๓)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๔)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๕)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๖)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 

http://www.teacher.ssru.ac.th/pantip/
http://www.pcd.go.th/
http://www.pcd.go.th/
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หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- หรือขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองการสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมนิท่ีจะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของนกัศกึษา เปนตน) 

-  การสังเกตการณสอนของผูสอน 
-  ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวธิกีารปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควชิามกีารกําหนดกลไกและวธิีการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง  

      การวิจัยในชัน้เรียน การประชุมเชงิปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน) 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา
ขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
2 การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวชิา เชน 

       ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวชิาที่แตกตางกัน หรือสําหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน) 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ได
จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออก
ผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังน้ี 

3 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใช
อาจารยประจําหลักสูตร  

4 มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ 
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมนิจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ 4 
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2 หากรณีศึกษาในการทํางานจริงเก่ียวกับการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมมาสอนนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองใน
การประยุกตความรูน้ีกับปญหาที่เกิดขึ้นจริง 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ

ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ
ดาน
อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา… EVR๓๒๑๐.................... 

ชื่อรายวิชา  

(ภาษาไทย)…ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสาร

อันตรายและของเสียอันตราย………

(ภาษาอังกฤษ). Basics of Hazardous 

Substance and Hazardous 

Waste................. 

   
 
 

 
                   

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพ่ิมลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ 


