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รายละเอ�ยดของรายว�ชา
มหาว�ทยาล�ยขอนแก�น
ภาคว�ชาเคม� คณะว�ทยาศาสตร�
หมวดท�� 1. ข�อม�ลท��วไป
1.

2.
3.
4.

5.
6.

รห�สและช��อรายว�ชา
343344 การว�เคราะห�และการบำบ�ดสารมลพ�ษ
Analysis and Treatment of Pollutants
จำนวนหน�วยก�ต
2 (2-0-4)
หล�กส�ตรและประเภทของรายว�ชา
ว�ชาเล�อก หล�กส�ตรว�ทยาศาสตรบ�ณ��ต สาขาเคม�
อาจารย�ผ�ร�บผ�ดชอบรายว�ชาและอาจารย�ผ�สอน (��าม�หลายคน ใ��ให�ครบตาม���เ��นจร�ง)
อาจารย�ผ�ร�บผ�ดชอบรายว�ชา
ท��
ช��อ - นามสก�ล
เลขประจำต�ว ตำแหน�งทางว�ชาการ
ค�ณว�ฒ�
บ�ตรประชาชน
1 นาย เฉล�ม เร�องว�ร�ยะช�ย
3409900533276 รองศาสตราจารย�
Ph.D. (Analytical
Chemistry)
อาจารย�ผ�สอน
ท��
ช��อ - นามสก�ล
เลขประจำต�ว ตำแหน�งทางว�ชาการ
ค�ณว�ฒ�
บ�ตรประชาชน
1 นางสาว ส�ธาส�น� บ�ญเช�ยงมา
3411400042144 อาจารย�
ปร.ด.(เคม�)
1 นาย เฉล�ม เร�องว�ร�ยะช�ย
3409900533276 รองศาสตราจารย�
ภาคการศ�กษา / ช��นป�ท�เร�ยน
ภาคการศ�กษา ช��นป�ท�
รายว�ชาท��ต�องเร�ยนมาก�อน (Pre-requisite)
6.1 รายว�ชาท��เร�ยนมาก�อนและต�องสอบผ�าน (*ระบ�เฉพาะรห�สว�ชาท��ต�องการ)
6.2 รายว�ชาท��เร�ยนมาก�อนแต�ไม�จำเป�นต�องสอบผ�าน (*ระบ�เฉพาะรห�สว�ชาท��ต�องการ ตามด�วยเคร��องหมาย #)
6.3 หากใช�ว�ชาอ��นท��เท�ยบเท�าก�นแทนได�ตาม 6.1 และ 6.2 (*ให�เพ��มข�อความ "หร�อรายว�ชาท��เท�ยบเท�าก�น" หร�อ "or
equivalent" ต�อท�ายรห�สว�ชาน��นๆ)

7.

รายว�ชาท��ต�องเร�ยนควบค��ก�น (Co-requisites)
7.1 รายว�ชาท��ต�องเร�ยนพร�อมก�นให�ใช�คำว�า "รายว�ชาร�วม" หร�อ "Corequisite" ตามด�วยรห�สว�ชาท��ต�องการ
7.2 รายว�ชาท��ต�องเร�ยนควบค��ก�น(ยกเว�นลงทะเบ�ยน��ำ) ให�ใช�คำว�า "รายว�ชาร�วม" หร�อ "Corequisite" ตามด�วยรห�สว�ชาท��ต�อง
การ

8.

สถานท��เร�ยน

9.

ภาคว�ชาเคม� คณะว�ทยาศาสตร� ม.ขอนแก�น
ว�นท��จ�ดทำหร�อปร�บปร�งรายว�ชาคร��งล�าส�ด
2015-08-02

หมวดท�� 2. จ�ดม��งหมายและว�ต��ประสงค�
1.

2.

จ�ดม��งหมายของรายว�ชา
1. เพ��อให�น�กศ�กษาม�ความร��ความเข�าใจเก��ยวก�บการเก�ดมลพ�ษ ประเภทของสารมลพ�ษ และผลกระทบของมลพ�ษทางน�ำ ด�น
และอากาศ 2. เพ��อให�น�กศ�กษาเข�าใจว�ธ�การเก�บต�วอย�างและการว�เคราะห�สารมลพ�ษทางน�ำ ด�น และอากาศ 3. เพ��อให�น�ก
ศ�กษาเร�ยนร��และเข�าใจการพ�ฒนาเทคน�คการว�เคราะห�สารมลพ�ษทางส��งแวดล�อมและสามารถนำความร��ไปประย�กต�ใช�ในการ
เล�อก เทคน�คการว�เคราะห�ต�วอย�างจร�งได�
ว�ตถ�ประสงค�ในการพ�ฒนา/ปร�บปร�งรายว�ชา
ป�จจ�บ�นการว�เคราะห�ได�ม�การพ�ฒนาเทคโนโลย�ด�านการว�เคราะห�สารมลพ�ษทางส��งแวดล�อมไปอย�างมาก การปร�บปร�งเน��อหา
รายว�ชาน��จะม�การเพ��ม เต�มเน��อหาท��ท�นสม�ยและสอดคล�องก�บว�ว�ฒนาการของเคร��องม�อในการว�เคราะห�และเทคโนโลย�การ
เตร�ยมต�วอย�างย�คใหม� พร�อมก�บย�งคงเน��อหาใน ส�วนของหล�กการพ��นฐานไว�เหม�อนเด�ม

หมวดท�� 3. ล�กษณะและการดำเน�นงาน
1.

2.
3.

คำอธ�บายรายว�ชา
การเก�ดมลพ�ษ ผลกระทบ การควบค�ม การว�เคราะห�และว�ธ�การบำบ�ดสารมลพ�ษทางน�ำ ตะกอน ด�น และอากาศ การส��มและ
การเก�บร�กษาต�วอย�าง การเตร�ยมต�วอย�าง การว�เคราะห�สารมลพ�ษประเภทสารอน�นทร�ย�และสารอ�นทร�ย�ในต�วอย�างส��งแวด
ล�อม
Source of pollutants, impact, control, analysis and treatment of water, sediment, soil, and air pollutants,
sampling and preservation of samples, sample preparation, analysis of inorganic and organic pollutants in
environmental samples.
จำนวนช��วโมงท��ใช�ต�อภาคการศ�กษา
บรรยาย30 ป��บ�ต�การ0 สอนเสร�ม0 ��กภาคสนาม/��กงาน0 ศ�กษาด�วยตนเอง60 รวม90
จำนวนช��วโมงต�อส�ปดาห�ท�อาจารย�ให�คำปร�กษาและแนะนำทางว�ชาการแก�น�กศ�กษาเป�นรายบ�คคล

หมวดท�� 4. การพ�ฒนาและการเร�ยนร��ของน�กศ�กษา
1.

ค�ณธรรม จร�ยธรรม
1 ผลการเร�ยนร��ด�านค�ณธรรมและจร�ยธรรม
(1) ม�จ�ตสำน�กและตระหน�กในการป��บ�ต�ตามจรรยาบรรณทางว�ชาการ และ/หร�อ ว�ชาช�พ
(2) ม�ว�น�ย ���อส�ตย� ม�ส�มมาคารวะ ร��จ�กกาลเทศะ ร�บผ�ดชอบต�อตนเองและส�งคม
(3) เคารพส�ทธ�และร�บ��งความค�ดเห�นของผ��อ�น
2 กลย�ทธ�การสอนท��ใช�ในการพ�ฒนาการเร�ยนร��ด�านค�ณธรรมและจร�ยธรรม
(1) เป�ดโอกาสให�น�กศ�กษาแสดงความค�ดเห�นและร�บ��งความค�ดเห�นของผ��อ�น
(2) สอดแทรกความร��ด�านค�ณธรรมและจร�ยธรรมในช��นเร�ยน
(3) ช��แจงให�น�กศ�กษาทราบถ�งว�ธ�การป��บ�ต�ตนในช��นเร�ยน
(4) จ�ดให�ม�คะแนนในส�วนของการร�บผ�ดชอบงานท��ได�ร�บมอบหมาย เช�น การตรงต�อเวลา และความ ���อ
ส�ตย�ในการไม�ค�ดลอกงาน หร�อแบบ��กห�ด
3 กลย�ทธ�การประเม�นผลการเร�ยนร��ด�านค�ณธรรมและจร�ยธรรม
(1) ส�งเกตพฤต�กรรม
(2) ประเม�นผลจากคะแนน ความร�บผ�ดชอบการตรงต�อเวลาในการส�งงาน ท��ได�ร�บมอบหมาย

2.

ความร��
1 ผลการเร�ยนร��ด�านความร��
(1) ม�ความร��ความเข�าใจในหล�กการและทฤษ��สำค�ญในสาขาว�ชาการ
(2) ม�ท�กษะและประสบการณ�การเร�ยนร��ในสาขาว�ชาการ สามารถป��บ�ต�งานในสาขาว�ชาการ/ว�ชาช�พใน
สถานการณ�ต�างๆ ได�
(3) ม�ความร��ความเข�าใจในพ�ฒนาการใหม�ๆ ในสาขาว�ชา รวมถ�งงานว�จ�ย ท��เก��ยวข�องก�บการแก�ไขป�ญหา
และการต�อยอดองค�ความร��ในสาขาว�ชา
(4) สามารถนำความร��ไปประย�กต�ใช�ในช�ว�ตประจำว�นหร�อใช�ประกอบก�บความร��ในด�านอ��นๆ
(5) ม�ความร��ในธรรมเน�ยมป��บ�ต�และจรรยาบรรณในสาขาว�ชาช�พ
2 กลย�ทธ�การสอนท��ใช�ในการพ�ฒนาการเร�ยนร��ด�านความร��
(1) บรรยายเน��อหาว�ชาท��เก��ยวข�อง สอนแบบการบรรยาย อภ�ปราย การจ�ดก�จกรรมการเร�ยนร�� การให�
ศ�กษาค�นคว�าด�วยตนเอง
(2) แนะนำแหล�งเร�ยนร��ท�เก��ยวข�อง
(3) น�กศ�กษาสามารถถามคำถามได�ท�งในและนอกช��นเร�ยน
3 ว�ธ�การประเม�นผล
(1) ประเม�นผลการเร�ยนร��จากการเร�ยนรายว�ชา โดยการสอบย�อย การสอบข�อเข�ยน การสอบภาคป��บ�ต�
การทำแบบ��กห�ด และการทำรายงาน

3.

ท�กษะทางป�ญญา
1 ท�กษะทางป�ญญาท��ต�องพ�ฒนา
(1) สามารถค�นหา ต�ความ และประเม�นสารสนเทศ เพ��อใช�ในการพ�ฒนาความร��และการแก�ป�ญหาทาง
ว�ชาการได�อย�างสร�างสรรค�
(2) สามารถค�ดว�เคราะห�และร�เร��มสร�างสรรค�โดยใช�ความร��และประสบการณ�ของตนในการแก�ป�ญหาการ
ทำงานได�อย�างเป�นระบบตามกระบวนการทางว�ทยาศาสตร�
2 ว�ธ�การสอน
(1) การสอนบรรยาย ยกต�วอย�างประกอบ ให�ทำแบบ��กห�ด และน�กศ�กษาสามารถถามคำถามได�ท�งใน
และนอกช��นเร�ยน
(2) การสอนโดยให�ผ�เร�ยนม�ส�วนร�วมในช��นเร�ยน
3 ว�ธ�การประเม�นผล
(1) ประเม�นผลการเร�ยนร��จากการเร�ยนรายว�ชา โดยการสอบย�อย การสอบข�อเข�ยน การสอบภาคป��บ�ต�
การทำแบบ��กห�ด และการทำรายงาน

4.

ท�กษะความส�มพ�นธ�ระหว�างบ�คคลและความร�บผ�ดชอบ
1 ท�กษะความส�มพ�นธ�ระหว�างบ�คคลและความร�บผ�ดชอบท��ต�องพ�ฒนา
(1) ม�ภาวะผ��นำ ม�ความค�ดร�เร��มในการว�เคราะห�ป�ญหาได�อย�างเหมาะสมบนพ��นฐานของตนเองและของ
กล��ม
(2) ม�ความร�บผ�ดชอบในการเร�ยนร��เพ��อพ�ฒนาตนเองและสาขาว�ชาการ/ว�ชาช�พอย�างต�อเน��อง
(3) สามารถทำงานร�วมก�บผ��อ�นได�ด� โดยตระหน�กในความแตกต�างหลากหลายทางส�งคมและว�ฒนธรรม
(4) สามารถใช�ความร��ในศาสตร�มาช��นำส�งคมในประเด�นท��เหมาะสม
2 ว�ธ�การสอน
(1) การสอนในรายว�ชาต�างๆ ตามหล�กส�ตร โดยจ�ดให�ม�การเร�ยนร��และทำงานร�วมก�นเป�นกล��ม
3 ว�ธ�การประเม�นผล

1

ท�กษะความส�มพ�นธ�ระหว�างบ�คคลและความร�บผ�ดชอบท��ต�องพ�ฒนา
(1) ม�ภาวะผ��นำ ม�ความค�ดร�เร��มในการว�เคราะห�ป�ญหาได�อย�างเหมาะสมบนพ��นฐานของตนเองและของ
กล��ม
(2) ม�ความร�บผ�ดชอบในการเร�ยนร��เพ��อพ�ฒนาตนเองและสาขาว�ชาการ/ว�ชาช�พอย�างต�อเน��อง
(3) สามารถทำงานร�วมก�บผ��อ�นได�ด� โดยตระหน�กในความแตกต�างหลากหลายทางส�งคมและว�ฒนธรรม
(4) สามารถใช�ความร��ในศาสตร�มาช��นำส�งคมในประเด�นท��เหมาะสม
(1) ประเม�นผลการเร�ยนร��จากรายว�ชา
(2) ประเม�นผลจากการส�งเกตจากพฤต�กรรมของผ��เร�ยนในช��นเร�ยน

5.

ท�กษะการว�เคราะห�เช�งต�วเลข การส��อสาร และการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศ
1 ท�กษะการว�เคราะห�เช�งต�วเลข การส��อสาร และการใช�เทคโนโลย�สารสนเทศท��ต�องพ�ฒนา
(1) ม�ความสามารถในการใช�กระบวนการทางว�ทยาศาสตร�มาใช�ในการอธ�บายป�ญหาทางว�ทยาศาสตร�ท�
พบในช�ว�ตประจำว�น และในการป��บ�ต�งานในสาขาว�ชาช�พได�
(2) สามารถส��อสารอย�างม�ประส�ทธ�ภาพท��งแบบปากเปล�าและแบบเข�ยนรายงาน รวมท��งเล�อกใช�ร�ปแบบ
ของส��อการนำเสนออย�างเหมาะสม
2 ว�ธ�การสอน
(1) แนะนำแหล�ง/ฐานข�อม�ลทางว�ทยาศาสตร�แบบออนไลน�และว�ธ�การค�นคว�า
3 ว�ธ�การประเม�นผล
(1) ประเม�นผลแบบ��กห�ดท��ส�ง

6.

ท�กษะพ�ส�ย

หมวดท�� 5. แผนการสอนและการประเม�นผล
1.

แผนการสอน

ก�จกรรม
การ
ส�ปดาห� หน�วย บทและห�ว จำนวน
ว�ต��ประสงค�การ
ว���การ อาจารย�
เร�ยน ส��อการสอน
ท��
ข�อ
ช��วโมง
เร�ยนร��
ประเม�น ผ��สอน
การส
1 2 3 4 5 6
อน
1 มลพ�ษทางด�น
2
- ร��จ�กถ�งความหมาย - การบ 1. เอกสาร เช�คช��อ รศ.ดร.
- ความหมายของด�น
ของด�น - ร��จ�กถ�งการ รรยาย - ประกอบ เกณ�� เฉล�ม
- การกำเน�ดด�น กำเน�ดด�น - เข�าใจถ�ง การถาม การสอน 2. ผ�าน
เร�อง
หน�าต�ดด�น - เน��อด�น
หน�าต�ดด�น - ร��จ�กถ�ง -ตอบ - PowerPoint 100% ว�ร�ยะช�ย
- โครงสร�างของด�น เน��อด�น - เข�าใจถ�ง การนำ
แบบ
หน�าท��และประโยชน�
โครงสร�างของด�น - เสนอ
��กห�ด
ของด�น
เข�าใจถ�งหน�าท��และ งาน
เกณ��
ประโยชน�ของด�น
ผ�าน
80% การ
สอบกลาง
ภาค
เกณ��
ผ�าน
50%
2
2
ผลการเร�ยนร��

ก�จกรรม
การ
ส�ปดาห� หน�วย บทและห�ว จำนวน
ว�ต��ประสงค�การ
ว���การ อาจารย�
เร�ยน ส��อการสอน
ท��
ข�อ
ช��วโมง
เร�ยนร��
ประเม�น ผ��สอน
การส
1 2 3 4 5 6
อน
ป�ญหามลพ�ษทางด�น
- ร��จ�กถ�งด�นเป�นมล - การบ 1. เอกสาร เช�คช��อ รศ.ดร.
- ด�นเป�นมลสารท��ก�อ
สารท��ก�อให�เก�ด
รรยาย - ประกอบ เกณ�� เฉล�ม
ให�เก�ดป�ญหามลพ�ษ
ป�ญหามลพ�ษ - ร��จ�ก การถาม การสอน 2. ผ�าน
เร�อง
- ด�นเป�นแหล�งรอง
ถ�งด�นเป�นแหล�งรอง -ตอบ - PowerPoint 100% ว�ร�ยะช�ย
ร�บมลสารต�างๆ ท��ท�
ร�บมลสารต�างๆ ท��ท� การนำ
แบบ
เป�นพ�ษและไม�เป�น
เป�นพ�ษและไม�เป�น เสนอ
��กห�ด
พ�ษ - ด�นเป�นพ�ษ พ�ษ - ร��จ�กถ�งด�นเป�น งาน
เกณ��
แหล�งกำเน�ดของ
พ�ษ - เข�าใจถ�งแหล�ง
ผ�าน
มลพ�ษทางด�น กำเน�ดของมลพ�ษ
80% การ
ต�วอย�างของสาร
ทางด�น - ร��จ�กถ�ง
สอบกลาง
มลพ�ษในด�น - การ
ต�วอย�างของสาร
ภาค
ส��มต�วอย�างและการ
มลพ�ษในด�น - ร��จ�ก
เกณ��
ว�เคราะห�ด�น
ถ�งการส��มต�วอย�าง
ผ�าน
และการว�เคราะห�ด�น
50%
3 เทคโนโลย�การบำบ�ด 2
- ร��จ�กถ�งแนวทาง - การบ 1. เอกสาร เช�คช��อ รศ.ดร.
ด�น
การบำบ�ดด�นปน รรยาย - ประกอบ เกณ�� เฉล�ม
- แนวทางการบำบ�ด
เป��อน - เข�าใจถ�งการ การถาม การสอน 2. ผ�าน
เร�อง
ด�นปนเป��อน - การ
บำบ�ดสารมลพ�ษโดย -ตอบ - PowerPoint 100% ว�ร�ยะช�ย
บำบ�ดสารมลพ�ษโดย
ใช�เทคโนโลย�
การนำ
แบบ
ใช�เทคโนโลย�
Phytoremediation เสนอ
��กห�ด
Phytoremediation
- ทราบถ�งประเภท งาน
เกณ��
- ประเภทของ
ของเทคโนโลย�
ผ�าน
เทคโนโลย�
Phytoremediation
80% การ
Phytoremediation
แบบต�างๆ
สอบกลาง
แบบต�างๆ
ภาค
เกณ��
ผ�าน
50%
4 มลพ�ษทางอากาศ
2
- ร��ถ�งบทนำมลพ�ษ - การบ 1. เอกสาร เช�คช��อ รศ.ดร.
- บทนำของมลพ�ษ
ทางอากาศ - เข�าใจ รรยาย - ประกอบ เกณ�� เฉล�ม
ทางอากาศ - ป�ญหา
ถ�งป�ญหาของมลพ�ษ การถาม การสอน 2. ผ�าน
เร�อง
ของมลพ�ษ - แหล�ง
- ร��ถ�งแหล�งกำเน�ด -ตอบ - PowerPoint 100% ว�ร�ยะช�ย
กำเน�ดของมลพ�ษ
ของมลพ�ษทาง
การนำ
แบบ
ทางอากาศ
อากาศ
เสนอ
��กห�ด
งาน
เกณ��
ผ�าน
80% การ
สอบกลาง
ภาค
เกณ��
ผลการเร�ยนร��

ก�จกรรม
การ
ส�ปดาห� หน�วย บทและห�ว จำนวน
ว�ต��ประสงค�การ
ว���การ อาจารย�
เร�ยน ส��อการสอน
ท��
ข�อ
ช��วโมง
เร�ยนร��
ประเม�น ผ��สอน
การส
1 2 3 4 5 6
อน
ผ�าน
50%
5 สารมลพ�ษทาง
2
- เข�าใจและร��ถ�ง
- การบ 1. เอกสาร เช�คช��อ รศ.ดร.
อากาศ
ต�วอย�างของสาร รรยาย - ประกอบ เกณ�� เฉล�ม
- ต�วอย�างของสาร
มลพ�ษในอากาศ การถาม การสอน 2. ผ�าน
เร�อง
มลพ�ษในอากาศ
หลายต�วอย�าง แหล�ง -ตอบ - PowerPoint 100% ว�ร�ยะช�ย
หลายต�วอย�าง แหล�ง
กำเน�ด ความเป�นพ�ษ การสอบ
แบบ
กำเน�ด ความเป�นพ�ษ
- ร��จ�กถ�งการส��ม
ย�อย
��กห�ด
- การส��มต�วอย�าง
ต�วอย�างและการ
เกณ��
และการว�เคราะห�
ว�เคราะห�สารมลพ�ษ
ผ�าน
สารมลพ�ษในอากาศ
ในอากาศ
80% การ
สอบกลาง
ภาค
เกณ��
ผ�าน
50%
6-7 บทนำ ความสำค�ญ 4
- เข�าใจถ�งความ
- การบ 1. เอกสาร เช�คช��อ อ.ดร.
ของน�ำ
สำค�ญของน�ำ - ร��จ�ก รรยาย - ประกอบ เกณ�� ส�ธาส�น�
- ความสำค�ญของน�ำ
สมบ�ต�ของน�ำ - เข�า การถาม การสอน 2. ผ�าน
บ�ญเช�ยง
- สมบ�ต�ของน�ำ - ว�ฐ
ใจถ�งว�ฐจ�กรของน�ำ -ตอบ - PowerPoint 100% มา
จ�กรของน�ำล�กษณะ
ล�กษณะท��สำค�ญของ การสอบ 3.
แบบ
ท��สำค�ญของน�ำ น�ำ - เข�าใจถ�งสมบ�ต� ย�อย e-learning ��กห�ด
สมบ�ต�ทางกายภาพ
ทางกายภาพ ทาง
เกณ��
ทางเคม� และทาง
เคม� และทางช�วภาพ
ผ�าน
ช�วภาพ - สารมลพ�ษ
- ร��จ�กสารมลพ�ษของ
80% การ
ของน�ำ - ค�ณภาพ
น�ำ - เข�าใจถ�ง
สอบกลาง
ของน�ำ
ค�ณภาพของน�ำ
ภาค
เกณ��
ผ�าน
50%
8-11 การว�เคราะห�น�ำ
8
- ร��จ�กถ�งมาตรฐาน - การบ 1. เอกสาร เช�คช��อ อ.ดร.
- มาตรฐานค�ณภาพ
ค�ณภาพน�ำท��ง - เข�า รรยาย - ประกอบ เกณ�� ส�ธาส�น�
น�ำท��ง - ค�ณภาพของ
ใจถ�งค�ณภาพของน�ำ การถาม การสอน 2. ผ�าน
บ�ญเช�ยง
น�ำ - การเก�บ
- ร��จ�กถ�งการเก�บ -ตอบ - PowerPoint 100% มา
ต�วอย�างน�ำเส�ย ต�วอย�าง - ร��จ�กถ�ง การสอบ 3.
แบบ
การว�เคราะห�
การว�เคราะห�
ย�อย e-learning ��กห�ด
พาราม�เตอร�น�ำ
พาราม�เตอร�น�ำต�างๆ
เกณ��
ผ�าน
80% การ
สอบกลาง
ผลการเร�ยนร��

ก�จกรรม
การ
ส�ปดาห� หน�วย บทและห�ว จำนวน
ว�ต��ประสงค�การ
ว���การ อาจารย�
เร�ยน ส��อการสอน
ท��
ข�อ
ช��วโมง
เร�ยนร��
ประเม�น ผ��สอน
การส
1 2 3 4 5 6
อน
ภาค
เกณ��
ผ�าน
50%
12-15 การทำน�ำให�บร�ส�ทธ�� 8
- เข�าใจถ�งกระบวน - การบ 1. เอกสาร เช�คช��อ อ.ดร.
และการบำบ�ดน�ำ
การทำน�ำให�บร�ส�ทธ�� รรยาย - ประกอบ เกณ�� ส�ธาส�น�
เส�ย
- ร��จ�กถ�งการกำจ�ด การถาม การสอน 2. ผ�าน
บ�ญเช�ยง
- กระบวนการทำน�ำ
ความกระด�างของน�ำ -ตอบ - PowerPoint 100% มา
ให�บร�ส�ทธ�� - การ
- ร��จ�กการทำน�ำ การสอบ 3.
แบบ
กำจ�ดความกระด�าง
ประปา - เข�าใจถ�ง ย�อย e-learning ��กห�ด
ของน�ำ - การทำน�ำ
กระบวนการบำบ�ด
เกณ��
ประปา - กระบวน
น�ำท��ง - เข�าใจถ�ง
ผ�าน
การบำบ�ดน�ำท��ง กระบวนการทางเคม�
80% การ
กระบวนการทางเคม�
และทางช�วภาพ - ร��
สอบกลาง
และทางช�วภาพ ถ�งระบบบำบ�ดแบบ
ภาค
ระบบบำบ�ดแบบใช�
ใช�ออก��เจนและไม�
เกณ��
ออก��เจนและไม�ใช�
ใช�ออก��เจน - ร��จ�ก
ผ�าน
ออก��เจน - การ
ถ�งการเล�อกระบบ
50%
เล�อกระบบบำบ�ดน�ำ
บำบ�ดน�ำเส�ย
เส�ย
2. แผนการประเม�นผลการเร�ยนร��
ล�กษณะการประเม�น
ส�ปดาห�ท�ประเม�น
ส�ดส�วนคะแนน
หมายเหต�
การบ�าน แบบ��กห�ด เช�คช��อ
3-15
20
อ.ส�ธาส�น� และ อ.เฉล�ม
สอบกลางภาค
8
40
อ.ส�ธาส�น�
สอบปลายภาค
16
40
อ.เฉล�ม
ผลการเร�ยนร��

หมวดท�� 6. ทร�พยากรการเร�ยนการสอน
1.

2.
3.

ตำราและเอกสารหล�ก
- เอกสารประกอบการสอนท��จ�ดทำโดยอาจารย�ผ�สอน - DE, AK, Environmental Chemistry, 3rd Ed, Wiley, New Delhi,
India 1994. - Manahan, SE, Fundamental of Environmental Chemistry, Lewis Publishers, Michigan, USA,
1993. - Miller, Jr, GT, Environmental Science: Sustaining the Earth, 3rd Ed, Wadsworth, California, 1991.
เอกสารและข�อม�ลสำค�ญ
เอกสารและข�อม�ลแนะนำ
-

หมวดท�� 7. การประเม�นและปร�บปร�งการดำเน�นการของรายว�ชา
1.

การประเม�นประส�ทธ�ผลของรายว�ชาโดยน�กศ�กษา
ทำการประเม�นออนไลน�โดยน�กศ�กษาท��ลงทะเบ�ยนเร�ยนในรายว�ชาตาม ระบบของมหาว�ทยาล�ย

2.

3.

4.

5.

กลย�ทธ�การประเม�นการสอน
2.1 การประเม�นตนเองด�านประส�ทธ�ภาพการเร�ยนการสอนท��เน�นผ�� เร�ยนเป�นสำค�ญ 2.2 การนำเสนอระด�บคะแนนหร�อเกรด
ต�อท��ประช�มกรรมการ ว�ชาการภาคว�ชาและกรรมการประจำคณะ 2.3 ประเม�นโดยคณะกรรมการประเม�นการสอน ท��หล�ก
ส�ตรหร�อ คณะหร�อมหาว�ทยาล�ยแต�งต��ง
การปร�บปร�งการสอน
3.1. มหาว�ทยาล�ยและคณะจ�ดการอบรมพ�ฒนาอาจารย�ด�านต�างๆ เช�น ด�านการเร�ยนการสอนท��เน�นผ��เร�ยนเป�นสำค�ญ ด�าน
การสอนสอด แทรกค�ณธรรม จร�ยธรรม การสอนโดยใช� ส��อเทคโนโลย�สารสนเทศ การอบรมเทคน�คการสอนและการผล�ตส��อ
เป�นต�น 3.2. การสะท�อนผลการประเม�นประส�ทธ�ภาพการเร�ยนการสอนท�� เน�นผ��เร�ยนเป�นสำค�ญโดยแบ�งเป�น 4 ระด�บค�อ
ระด�บ มหาว�ทยาล�ย ระด�บ คณะ ระด�บหล�กส�ตร และระด�บบ�คคล
การทวนสอบมาตรฐานผลส�มฤทธ��ของน�กศ�กษาในรายว�ชา
4.1. ระเบ�ยบว�าด�วยการจ�ดการศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� มหาว�ทยาล�ย ขอนแก�น กำหนดให�ม�การประช�มพ�จารณาระด�บ
คะแนนหร�อเกรด ในระด�บ หล�กส�ตรและระด�บคณะ เพ��อกล��น กรองมาตรฐานระด�บคะแนน 4.2. เม��อประกาศระด�บคะแนน
หร�อเกรดแล�ว น�กศ�กษาม�ส�ทธ�ในการ ขอตรวจสอบระด�บคะแนน หากเห�นว�าผลการประเม�น อาจม�ความผ�ดพลาด
การดำเน�นการทบทวนและการวางแผนปร�บปร�งประส�ทธ�ผลของรายว�ชา
5.1. การนำผลการประเม�นการสอนรายว�ชา มาว�เคราะห�เพ��อหาแนว ทางการปร�บปร�งในรายว�ชา โดยอาจจ�ดเป�นการประช�ม
ส�มมนา ในระด�บ ต�างๆ 5.2. จ�ดการประช�มพ�จารณาผลส�มฤทธ��การจ�ดการเร�ยนการสอน เพ��อพ�จารณากรณ�น�กศ�กษาม�ระด�บ
คะแนนต�ำหร�อส�งผ�ด ปกต� เพ��อหาแนว ทางการดำเน�นการท��เหมาะสม ม� มาตรฐานท��เป�นท��ยอมร�บ 5.3. พ�ฒนาท�กษะการ
เร�ยนร��ของน�กศ�กษา โดยจ�ดก�จกรรมส�งเสร�ม และพ�ฒนาท�กษะการเร�ยนร�� 5.4. จ�ดให�ม�ศ�นย�ช�วยเหล�อด�านการเร�ยนร��ของน�ก
ศ�กษา (โดยสำน�กนว�ตกรรมการเร�ยนการสอนและคณะ)

