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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343261 การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
Safety Handling of Chemicals
2. จานวนหน่วยกิต
1 (1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี วิชาบังคับ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (ถ้ามีหลายคน ใส่ให้ครบตามทีเ่ ป็นจริง)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
1 นาย วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์
รองศาสตราจารย์
Ph.D.(Organic
Chemistry)
1 นางสาว สุธาสินี บุญเชียงมา
อาจารย์
ปร.ด.(เคมี)
อาจารย์ผู้สอน
ที่
ชื่อ - นามสกุล
เลขประจาตัว ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
1 นางสาว สุธาสินี บุญเชียงมา
อาจารย์
ปร.ด.(เคมี)
1 นาย วิวัฒน์ หาญวจนวงศ์
รองศาสตราจารย์
Ph.D.(Organic
Chemistry)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมาก่อนและต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมาก่อนแต่ไม่จาเป็นต้องสอบผ่าน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ต้องการ ตามด้วยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใช้วิชาอื่นที่เทียบเท่ากันแทนได้ตาม 6.1 และ 6.2 (*ให้เพิ่มข้อความ "หรือรายวิชาที่เทียบเท่ากัน" หรือ "or
equivalent" ต่อท้ายรหัสวิชานั้นๆ)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันให้ใช้คาว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชาที่ต้องการ
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7.2 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(ยกเว้นลงทะเบียนซ้า) ให้ใช้คาว่า "รายวิชาร่วม" หรือ "Corequisite" ตามด้วยรหัสวิชา
ที่ต้องการ
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งล่าสุด
2015-07-23

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนวิชานี้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ดังนี้ 1.1. ความรู้เกีย่ วกับประเภทสารเคมีอันตราย
สัญลักษณ์และรหัสแสดงอันตราย 1.2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บสารเคมี การบาบัดสารเคมีที่ใช้แล้วและความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 1.3. ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับสารเคมีและปฏิกิริยาเคมีที่อันตรายในห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยเป็นความรู้ที่จาเป็นสาหรับนักเคมี การปรับปรุงรายวิชาครั้งนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา และ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของรายวิชานี้

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินงาน
1. คาอธิบายรายวิชา
การจาแนกประเภทสารเคมีอันตราย สัญลักษณ์และระบบการระบุ วิธีการจัดเก็บสารเคมี การบาบัดสารเคมีที่ใช้แล้วและ
ความ ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สารเคมีและปฏิกริ ิยาเคมีที่อันตรายใน ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
Classification of hazardous materials, symbol and identification systems, administration and
management of chemicals, waste treatment and laboratory safety, hazardous chemicals and
hazardous reactions in organic chemistry laboratory.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย15 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝึกภาคสนาม/ฝึกงาน0 ศึกษาด้วยตนเอง30 รวม45
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ (1.1)
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์ มีสมั มาคารวะ รู้จกั กาลเทศะ รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม (1.2)
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ (1.3)
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (1.4)
2 วิธีการสอน
(1) สอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในชั้นเรียน
(2) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในชั้นเรียน และจัดให้มีคะแนนในส่วนของการ
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รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การตรงต่อเวลา และความซื่อสัตย์ในการไม่คดั ลอกงาน
หรือแบบฝึกหัด
(3) เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องทางด้านคุณธรรม
(2) ประเมินผลจากคะแนน ความรับผิดชอบการตรงต่อเวลาในการส่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้
1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีสาคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา (2.1)
(2) มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา (2.2)
(3) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันหรือใช้ประกอบกับความรู้ในด้านอื่นๆ (2.4)
(4) มีความรู้ในธรรมเนียมปฏิบัติและจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ (2.5)
2 วิธีการสอน
(1) บรรยายเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถถามคาถามได้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
(3) แนะนาแหล่งเรียนรู้ทเี่ กี่ยวข้อง
3 วิธีการประเมินผล
(1) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ
(2) การสอบวัดความรู้จากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปัญญา
1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปญ
ั หาที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ (3.1)
2 วิธีการสอน
(1) การสอนโดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
(2) ประเมินผลจากความถูกต้องในการตอบคาถามในชั้นเรียน ในแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (4.2)
(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นาสังคมรอบตัวในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัย (4.4)
2 วิธีการสอน
(1) จัดกิจกรรมกลุม่ ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา
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วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชา
(2) ประเมินผลจากการสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการอธิบายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่พบใน
ชีวิตประจาวัน และในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ (5.1)
(2) การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา ความรู้ด้วยตนเอง การ
จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ (5.2)
2 วิธีการสอน
(1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชา
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้นข้อมูลจาก web site ที่เกี่ยวข้อง
3 วิธีการประเมิน
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา ประเมินผลแบบฝึกปฏิบัติ
(2) ประเมินผลจากการทาแบบฝึกหัดที่มีการสืบค้นข้อมูลจาก web site ที่เกี่ยวข้อง
6. ทักษะพิสัย
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หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

ผลการ
จานวน
เรียนรู้
หน่วย บทและหัวข้อ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
1 23 45 6
1-3 1. ประเภทสารเคมีอันตราย
3
ทราบถึงประเภทสารเคมีอันตราย 1. ชั่วโมงแรกแนะนาเนื้อหาวัตถุประสงค์
1. ประเภทสารเคมีอันตราย
ต่างๆ
ของวิชา สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณ
1.1 สารไวไฟ 1.2 สารระเบิดได้
ของวิชาชีพ
1.3 สารกัดกร่อน และสารระคายเคือง
2. บรรยายหลักการทีส่ าคัญ
1.4 สารที่เป็นพิษ 1.5 สารอันตราย
3. ถาม และตอบปัญหา ในชั้นเรียน
1.6 สารกัมมันตรังสี
4. ให้ฝึกฝนทาแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย
4-5 2. สัญลักษณ์และรหัสแสดงอันตราย
2
ทราบถึงความหมายและข้อมูลบน 1. บรรยายหลักการทีส่ าคัญ
2. สัญลักษณ์และรหัสแสดงอันตราย
ฉลากสารเคมี สัญลักษณ์และรหัส 2. ถาม และตอบปัญหา ในชั้นเรียน
2.1 ระบบยูเอ็น 2.2 ระบบเอ็นเอฟพีเอ
แสดงอันตรายต่างๆ
3. ให้ฝึกฝนทาแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย
2.3 ระบบอีอีซี 2.4 ระบบจีเอชเอส
2.5 รหัสแสดงอันตราย
2.6 รหัสความปลอดภัย
6-8 3. การจัดเก็บสารเคมี
3
ทราบถึงการจัดเก็บสารเคมี
1. บรรยายหลักการทีส่ าคัญ
3. การจัดเก็บสารเคมี
โดยเฉพาะสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ 2. ถาม และตอบปัญหา ในชั้นเรียน
3.1 สารเคมีที่เข้ากันไม่ได้
ระบบการจัดเก็บ ตลอดจน
3. ให้ฝึกฝนทาแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย
3.2 ระบบการจัดเก็บ
อุปกรณ์ป้องกัน และหลักการ
3.3 อุปกรณ์ป้องกัน
จัดทาข้อมูลความ
3.4 การจัดทาข้อมูลความปลอดภัย
ปลอดภัยของสารเคมี
9-10 4. การบาบัดสารเคมีที่ใช้แล้วและความ 2
1. รู้จักการจาแนกของเสียใน 1. บรรยายหลักการทีส่ าคัญ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ
2. ถาม และตอบปัญหา ในชั้นเรียน
4. การบาบัดสารเคมีที่ใช้แล้วและความ
2. รู้จักกับตัวอย่างวิธีบาบัดสาร 3. ให้ฝึกฝนทาแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
อนินทรีย์ และตัวอย่างวิธีบาบัด
สัปด
าห์ที่

สื่อการสอน
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. PowerPoint
presentation
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. PowerPoint
presentation
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. PowerPoint
presentation
1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน
2. PowerPoint

วิธีการประเมิน

อาจารย์
ผู้สอน

ดร.
เช็คชื่อ
เกณฑ์ผ่าน 100% สุเชีธยาสิงมานี บุญ
แบบฝึกหัด เกณฑ์
ผ่าน 80% การ
สอบกลางภาค
เกณฑ์ผ่าน 50%
ดร.
เช็คชื่อ
เกณฑ์ผ่าน 100% สุเชีธยาสิงมานี บุญ
แบบฝึกหัด เกณฑ์
ผ่าน 80% การ
สอบกลางภาค
เกณฑ์ผ่าน 50%
ดร.สุธาสินี
เช็คชื่อ
เกณฑ์ผ่าน 100% บุญเชียงมา
แบบฝึกหัด เกณฑ์
ผ่าน 80% สอบ
เก็บคะแนน
เกณฑ์ผ่าน 50%
ดร.สุธาสินี
เช็คชื่อ
เกณฑ์ผ่าน 100% บุญเชียงมา
แบบฝึกหัด เกณฑ์
ผ่าน 80% สอบ
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4.1 การจาแนกของเสียในห้อง
ปฏิบัติการ
4.2 การจัดการของเสียในห้อง
ปฏิบัติการ 4.3มาตรการความปลอดภัย
ในห้อง
ปฏิบัติการ
11- 5. สารเคมีและปฏิกิรยิ าเคมีที่อันตราย
15 ในห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
5. สารเคมีและปฏิกิรยิ าเคมีที่อันตราย
ในห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

สารอินทรีย์ 3. รู้จักการป้องกัน
อันตรายจาก
สารเคมี และการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเมื่อมีอุบัตเิ หตุในห้อง
ปฏิบัติการ
5

ทราบถึงสารเคมีที่อันตรายใน
ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั้งที่
เป็น
รีเอเจนต์และตัวทาละลาย และ
รู้จักกับปฏิกิรยิ าเคมีที่เกี่ยว
ข้องกับสารเคมีที่อันตรายเหล่านี้

presentation เก็บคะแนน
เกณฑ์ผ่าน 50%

1. บรรยายหลักการทีส่ าคัญโดยใช้ เอกสาร 1. เอกสาร
ประกอบการสอน
ประกอบการ
2. ถาม และตอบปัญหาในห้องและ
สอน
นอกชั้นเรียน
3. ให้ฝึกฝนทาแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย

แบบฝึกหัด เกณฑ์ รศ.ดร.
วัฒน์
ผ่าน 80% สอบ วิหาญวจนวงศ์
เก็บคะแนน
เกณฑ์ผ่าน 50%
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2.

แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ลักษณะการประเมิน
แบบฝึกหัดและเข้าชั้นเรียน
สอบเก็บคะแนน
สอบกลางภาค
แบบฝึกหัด
สอบปลายภาค

สัปดาห์ที่ประเมิน
1-10
10
8
11-15
16

สัดส่วนคะแนน
12
25
30
5
28

หมายเหตุ
อ.สุธาสินี
อ.สุธาสินี
อ.สุธาสินี
อ.วิวัฒน์
อ.วิวัฒน์

หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารประกอบการสอนที่จัดทาโดยอาจารย์ผสู้ อน
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1. ตาราอ่านประกอบ
3.1.1. Picot, A., Grenouillet, P. (1995). Safety in the Chemistry and Biochemistry Laboratory. New
York:VCH Publishers.
3.1.2. ขันทอง สุนทราภา (2549). ความปลอดภัยในกระบวนการเคมี. สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
3.2. e-Learning ไม่มี
3.3. เว็ปไซต์
3.3.1. แหล่งสืบค้นตามทีร่ ะบุท้ายบทในตาราและเอกสารหลัก

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ทาการประเมินออนไลน์โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามระบบของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1. การประเมินตนเองด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2.2. การนาเสนอระดับคะแนนหรือเกรดต่อที่ประชุมกรรมการวิชาการภาควิชาและกรรมการประจาคณะ
2.3. ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน ที่หลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
2.4. การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ขอคาแนะนา ข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ที่มีความรู้ และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1. มหาวิทยาลัยและคณะจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ด้านการสอน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม การสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมเทคนิคการสอนและการ
ผลิตสื่อ เป็นต้น
3.2. การสะท้อนผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยแบ่งเป็น 4 ระดับคือ ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร และระดับบุคคล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
4.1. ระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กาหนดให้มีการประชุมพิจารณาระดับ
คะแนนหรือเกรด ในระดับหลักสูตรและระดับคณะ เพื่อกลั่นกรองมาตรฐานระดับคะแนน
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4.2. เมื่อประกาศระดับคะแนนหรือเกรดแล้ว นักศึกษามีสิทธิในการขอตรวจสอบระดับคะแนน หากเห็นว่าผลการ
ประเมินอาจมีความ ผิดพลาด รายวิชาจะเข้าสูร่ ะบบการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาเมื่อปิดภาค
การศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1. การนาผลการประเมินการสอนรายวิชา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงในรายวิชา โดยอาจจัดเป็นการ
ประชุมสัมมนา ใน ระดับต่างๆ
5.2. จัดการประชุมพิจารณาผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อพิจารณากรณีนักศึกษามีระดับคะแนนต่าหรือสูง
ผิดปกติ เพื่อหา แนวทางการดาเนินการที่เหมาะสม มีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
5.3. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
5.4. จัดให้มีศูนย์ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักศึกษา (โดยสานักนวัตกรรมการเรียนการสอนและคณะ)

