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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4063210
เทคโนโลยีการบาบัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
Solid Waste and Human Waste Treatment Technology
2. จานวนหน่วยกิต1
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1
อาจารย์วงจันทร์ นุ่นคง
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre- requisites) (ถ้ามี) 1
4063202 การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1
ไม่มี
8. สถานที่เรียน1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1
18 พฤศจิกายน 2563
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. สามารถเข้าใจในเทคโนโลยีต่างๆ ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. สามารถนาเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้อย่าง
เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
สามารถนาความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นา
กรณีศกึ ษาให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา1
ระบบเก็บกัก รวบรวม และเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทคโนโลยีการบาบัดและกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การเลือกระบบบาบัดและวิธีกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกู ล การออกแบบ ควบคุมและ
บารุงรักษาระบบการกาจัดมูลฝอย การบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเมืองและชนบท การศึกษาดูงาน
ภาคสนาม
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา1
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
บรรยาย 28 ชั่วโมงต่อ สอนเสริมตามความ
ฝึกปฏิบัติ 28 ชั่วโมงต่อ
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1
อาจารย์ให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา1
(1) ● มีความซื่อสัตย์
(2)  סมีระเบียบวินัย
(3)  סมีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) ● เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(5) เคารพสิทธิ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพและตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
1.2 วิธีการสอน1

- การมอบหมายงาน และรายงานผลงาน
- การกาหนดกติการ่วมกันในชั้นเรียน เรื่องการเข้าเรียนและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1.3 วิธีการประเมินผล1

- ประเมินผลจากรายงานที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลงาน
- พฤติกรรมการเข้าเรียน ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลา
- มีการอ้างเอกสารที่ได้นามาทารายงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ1
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(1) ● มีความรู้หลักการและทฤษฏีที่สัมพันธ์กัน ในศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์อื่นๆ และสามารถนามาบูรราการกับความรู้ในวิชาชีพ การทางาน
และการดาเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
(3)  סมีทักษะในการติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
(4) มีความรู้ ในกฎระเบี ย บและข้อ บั งคับ รวมทั้ งข้ อกาหนดทางวิช าการ ซึ่งมี การปรับเปลี่ ยนตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.2 วิธีการสอน1

บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม เรียนรู้สถานการณ์ การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา
และมอบหมายให้ค้นคว้าหาบทความ โดยนามาสรุปและมีการนาเสนอ ซึ่งการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล1
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยข้อสอบเน้นการคิดวิเคราะห์
- ประเมินจากรายงาน งานที่ได้รับมอบหมาย การนาเสนอข้อมูล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา1
(1)  סมีความสามารถค้น หาข้อเท็ จจริง ทาความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศแนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(2) ● สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคานึงถึง
ความรู้ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบัติ และผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
(3)  סสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่การ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน1
- การศึกษากรณีศึกษา
- มอบหมายงาน การอภิปรายข้อมูล การวิเคราะห์ผลและการวิเคราะห์กรณีศึกษา
3.2 วิธีการประเมินผล1
- สอบปลายภาคและกลางภาค
- วัดผลจากรายงาน การนาเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) ● มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็ นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(2) ● สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กร และจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
(4) มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน1
- การมอบหมายรายงานกลุ่ม รายงานรายบุคคล เช่น รายงานการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
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จังหวัดสมุทรปราการ รายงานการศึกษากรณีศึกษา
- การฝึกปฏิบัติการรายกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล1
- ประเมินจากรายงาน รายงานผลปฏิบัติการ และการนาเสนองาน
- ประเมินจากพฤติกรรมการทางานเป็นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
(1) ● สามารถนาเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย
และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์
(2)  סสามารถสรุ ป ประเด็ น และสามารถสื่ อ สาร รวมทั้ งเลื อ กใช้ รู ป แบบการน าเสนอได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(3)  סสามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่ งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(4)  סสามารถติดตามความก้าวหน้า และมีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารที่เหมาะสม
(5) มีทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาไทยที่ ถู ก ต้อ ง และสามารถใช้ ภ าษาอังกฤษได้ อย่ างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ ในการพูด และการเขียน ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อสื่อสารให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ
ได้ง่าย
5.2 วิธีการสอน1
- มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเอง
- การคานวณผลในรายงาน
- การนาเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล1
- ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- รายงานผลปฏิบัติการ
- การประเมินจากการอภิปรายผลการศึกษาและวิธีการอธิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
2-3

หัวข้อ/รายละเอียด

ชี้แจงแผนการเรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
แหล่งกาเนิด ประเภท องค์ประกอบ
ของขยะจากชุมชนเมืองและชนบท

จานวน/
ชั่วโมง
4

กิจกรรมการเรียน การสอน
/ สื่อที่ใช้
บรรยาย

8

บรรยาย/อภิปราย/
กรณีศึกษา

ผู้สอน
อ.วงจันทร์
อ.วงจันทร์
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สัปดาห์ที่
4
5
6-7
8
9
10
11
12-13
14
15
16

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน/
ชั่วโมง
4

ระบบการเก็บกัก รวบรวม และเก็บ
ขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยชุมชน
4
โดยใช้เทคโนโลยีความร้อน
การใช้เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิง
8
ขยะ เทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย
สอบกลางภาค
เทคโนโลยีไพโรไรซิส เทคโนโลยีแกส
4
ซิฟิเคชั่น
เทคโนโลยีทางชีวภาพ และการย่อย
4
สลาย
การเลือกระบบบาบัดและวิธีกาจัด
4
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กรณีศึกษาการออกแบบ ควบคุมและ
8
บารุงรักษาระบบการกาจัดมูลฝอย

การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
4
จัดการขยะสาหรับเมืองและชนบท
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
4
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และนาเสนอ
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
1
1.7,2.1 สอบกลางภาค
2.1, 3.1-3.4 สอบปลายภาค
2
3.1-3.3, วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าและ
4.4,5.3 การนาเสนอรายงาน
1.1,3.13.3,5.1 การทางานกลุ่มและผลงาน
1.1.-1.3
3.1,4.1-4.5 การส่งงานตามที่มอบหมาย
1.2,1.5
3
1.1-1.7 การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมอภิปรายในชั้นเรียน

กิจกรรมการเรียน การสอน
/ สื่อที่ใช้
บรรยาย/อภิปราย/
มอบหมายรายงาน
บรรยาย/อภิปราย/
มอบหมายรายงาน

ผู้สอน
อ.วงจันทร์
อ.วงจันทร์

บรรยาย/อภิปราย

อ.วงจันทร์

บรรยาย/อภิปราย/

อ.วงจันทร์
อ.วงจันทร์

บรรยาย/อภิปราย

อ.วงจันทร์

บรรยาย/อภิปราย/
มอบหมายงาน
บรรยาย/อภิปราย/
กรณีศึกษาดูงานมอบหมาย
รายงาน
บรรยาย/อภิปราย/
มอบหมายงาน

อ.วงจันทร์

บรรยาย/อภิปราย/

อ.วงจันทร์

อ.วงจันทร์
อ.วงจันทร์

อ.วงจันทร์

สัปดาห์ที่
ประเมิน
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของ
การประเมินผล
30%
40%
25%

ตลอดภาค
การศึกษา

5%

เอกสารมคอ3/6

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก1
1. ธเรศ ศรี ส ถิ ต ย์ , วิ ศ วกรรมการจั ด การมู ล ฝอยชุ ม ชน. กรุ งเทพ. ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553
2. ศิ ริ กั ล ยา สุ ว จิ ต ตานนท์ และคณะ, การป้ อ งกั น และควบคุ ม มลพิ ษ . กรุ ง เทพ. ส านั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, 2541.
3. อาณั ติ ต๊ ะปิ น ตา, ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ยวกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอย. กรุงเทพ. ส านั ก พิ ม พ์ แ ห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ1
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา1
เวปไซต์กรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผู้สอน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- แบบประเมินผู้สอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- อาจารย์แต่ละท่านพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาและจากแบบประเมินผู้สอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- อาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้ประเมินผลสัมฤทธิ์จากผลการสอบรายวิชาในส่วนที่รับผิดชอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นาผลการทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายข้อในภาพรวมวิเคราะห์กรณีที่เกิดปัญหาและวางแผนปรับปรุง
รายละเอียดเกี่ยวกับวิชาในส่วนดังกล่าว

