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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนกิจกรรมการศึกษา
ชุดวิชา 59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

2

คานา
ชุดวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรมเป็นชุดวิชาสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบั ณฑิ ต วิ ช า เ อ ก ก า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ สุ ข ภ า พ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในวิชาเอกดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ประมวลสาระชุดวิช าการจั ดการกากอุตสาหกรรมในปีการศึกษา 2561 แบ่งออกเป็น 2 เล่ ม ได้แก่
ประมวลสาระชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยที่
9-15 และตาราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุสาหกรรม ในการศึกษาประมวลสาระ
ชุดวิชานี้ นักศึกษาควรทาการศึกษาตามแนวการศึกษาที่กาหนดไว้ และค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจะทาให้การศึกษาประสบผลสาเร็จด้วยดี
สาหรับแผนกิจกรรมการศึกษาเล่มนี้ จะช่วยให้นักศึกษาทราบถึงกิจกรรมที่ต้องทาในเรื่องการสัมมนาเสริม
และสัมมนาเข้ม ทาให้นักศึกษาเตรียมตัวได้พร้อมก่อนการสัมมนาทั้งสองครั้งรวมทั้งปฏิทินการศึกษาโดยรวมของ
ชุดวิชานี้
คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะมีการ
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนมารับการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจซึ่งจะทาให้สามารถศึกษาชุดวิชานี้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบและนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป

คณะกรรมการผลิตและบริหาร
ชุดวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรม
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
เปิดภาคการศึกษา
สัมมนาเสริม
สัมมนาเข้ม
สอบไล่ประจาภาคการศึกษา
แจ้งผลการสอบไล่ (ประมาณ)

15 มีนาคม 2562
1-2 มิถุนายน 2562
5-7 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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รายละเอียดชุดวิชา
1. คาอธิบายชุดวิชา
59716 ชุดวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรม
แหล่งกาเนิด ประเภท และลักษณะของกากอุตสาหกรรม ผลกระทบของกากอุตสาหกรรมต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม การจาแนกประเภทเพื่อการจัดการ การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบาบัดและการกาจัดกาก
อุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีสะอาดในการจัดการกากอุตสาหกรรม การประเมินความเสี่ยง การติดตาม
ตรวจสอบ การบริหารจัดการระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
1. อธิบายแหล่งกาเนิด ประเภท และลักษณะของกากอุตสาหกรรม และ ผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมได้
2. อธิบายหลักการจาแนกกากอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการ และระบบเก็บรวบรวม การขนส่งกาก
อุตสาหกรรมได้
3. อธิบายหลักการบาบัดและกาจัดกากอุตสาหกรรม
และพิจารณาเลือกใช้เทคโลโลยีการบาบัดและ
กาจัดกากอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้
4. อธิบายการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรม
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการกากอุตสาหกรรมได้
5. อธิบายการประเมินความเสี่ยง การติดตามตรวจสอบผลกระทบ และการบริหารจัดการระบบการ
จัดการกากอุตสาหกรรมได้
3. รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 กากอุตสาหกรรมและผลกระทบ
หน่วยที่ 2 ของเสียอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 3 การจัดการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 4 การจัดการกากอุตสาหกรรมที่แหล่งกาเนิด
หน่วยที่ 5 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 6 การเก็บรวบรวมและขนส่งกากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีการการบาบัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 8 การบาบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี
หน่วยที่ 9 การบาบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางชีวภาพ
หน่วยที่ 10 การบาบัดของเสียอันตรายปรับเสถียรและการทาก้อนแข็ง
หน่วยที่ 11 การบาบัดและกาจัดของเสียอันตรายด้วยความร้อน
หน่วยที่ 12 การฝังกลบกากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 13 การฝังกลบของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 14 การจัดการขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 15 กฏหมายเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
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4. ขอบเขตเนื้อหาของชุดวิชา
ชุดวิชานี้มีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมถึงการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นของแข็งจากอุตสาหกรรม
ทั้งที่เป็นมูลฝอยอุตสาหกรรมและที่เป็นของเสียอันตรายอย่างครบวงจร
โดยกล่าวถึงการเกิดขึ้นของกาก
อุตสาหกรรมดังกล่าว ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดการที่แหล่งกาเนิด การเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมและขนส่ง การบาบัดและกาจัด และกฏหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ประมวลสาระชุดวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 เล่ม ได้แก่ประมวลสาระชุดวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย และการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยที่ 9-15 และตาราระบบการ
จัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุสาหกรรม
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สื่อการศึกษาประจาชุดวิชา
สื่อการศึกษาประจาชุดวิชานี้ ประกอบด้วย
1. ประมวลสาระชุดวิชาประมวลสาระชุดวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรม ได้แก่ประมวลสาระชุดวิชาอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยและการจัดการกากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยที่ 9-15 และตาราระบบ
การจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุสาหกรรม
2. แนวการศึกษา
เป็นสื่อการศึกษาในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ประเมินความรู้ทั้งก่อนและหลังเรียนและมี
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ประเมินความรู้ของตนเองในแต่ละตอนของแต่ละหน่วยการสอนทาให้
การศึกษาด้วยตนเองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รายละเอียดของแนวการศึกษา มีดังนี้
ส่วนที่ 1 รายละเอียดชุดวิชา วิธีการศึกษา และแผนการสอนประจาหน่วย
ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน
ส่วนที่ 3 แผนการสอนประจาตอน สาระสังเขปและกิจกรรมแต่ละเรื่องที่ให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งวิทยาการ เช่น เอกสาร ตารา บทความหรือสื่ออื่น ๆ
ส่วนที่ 4 แนวตอบกิจกรรมและเฉลยคาตอบแบบประเมินผลตนเองก่อนและหลังเรียน
3. การบรรยายพิเศษ
ในระหว่างการสัมมนาเข้ม จะมีการบรรยายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชา
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วิธีการศึกษา
นักศึกษาควรวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อมกับวิธีการศึกษาที่จะเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ศึกษารายละเอียดของประมวลสาระชุดวิชาควบคู่กับแนวการศึกษา ให้ศึกษาตามที่ได้แนะนาไว้ใน
เอกสารการสอนทั้ง 2 เล่ม โดยขอให้เริ่มอ่านตั้งแต่โครงเนื้อหา แนวคิดและวัตถุประสงค์ของหน่วยนั้น ๆ จากนั้น
จึงทาความเข้าใจกับแผนการสอนประจาแต่ละตอนของหน่วยนั้น ๆ มาถึงขณะนี้นักศึกษาก็จะมีความเข้าใจในภาพ
กว้างของเนื้อหาของตอนนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เวลาอ่านรายละเอียดของแต่ละหัวเรื่อง
โดยสรุปลาดับขั้นตอนการศึกษาในแต่ละหน่วย ควรดาเนินการ ดังนี้
1.1 ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนในแนวการศึกษา
1.2 ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา
1.3 ทากิจกรรมตามที่กาหนดในแนวการศึกษา
1.4 ตรวจแนวตอบกิจกรรมในแนวการศึกษา
1.5 ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนในแนวการศึกษา
1.6 ศึกษาเพิ่มเติมตามที่แนะนา หรือตามที่นักศึกษาเห็นควร
ลาดับของหน่วยที่ศึกษา ควรเป็นตามลาดับที่ต้องเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ในกิจกรรมการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม
แต่ละครั้ง (ดูหัวข้อถัดไป)
2. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นักศึกษาควรศึกษาความรู้เพิ่มเติม เพื่อขยายความรู้ทั้งในวงกว้างและวงลึก แหล่ง
ความรู้อาจเป็นโรงงานหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่นักศึกษาทางานอยู่ ห้องสมุดหรือ website ที่เกี่ยวข้อง
3. การเรียนแบบ e-learning
การเรียนแบบ e-learning เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในกลุ่มและกับอาจารย์
ที่ปรึกษาประจากลุ่ม ทดแทนการสัมมนาเสริม 1 ครั้ง โดยเน้นการศึกษาโดยละเอียดการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็น
ของเสียอันตราย ทั้งนี้วิธีการเรียนรู้แบบ e-learning จะช่วยให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาในการอ่านรายงานของเพื่อน
และแสดงความคิดเห็นของตนได้เองในเวลาที่สะดวก โดยนักศึกษาไม่ต้องเดินทางและเสียค่าใช้จ่ายในการมาเข้าร่วมสัมมนา
3.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับ
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดของเสียอันตราย
2. กระบวนการและเทคโนโลยีการบาบัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
3.2 วิธีการดาเนินการ
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อการเรียนแบบ E-learning
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3.3 การประเมินผลการเรียนแบบ e-learning
การประเมินผลการเรียนแบบ e-learning คิดเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนการศึกษาชุด
วิชาการจัดการกากอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากการทากิจกรรมและรายงาน ดังนี้
3.4 ให้นักศึกษาศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา และอ่านเอกสารประกอบการเรียน
ในหน่วยต่าง ๆ ดังนี้
หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีการการบาบัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 8 การบาบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี
หน่วยที่ 9 การบาบัดของเสียอันตรายด้วยวิธีทางชีวภาพ
หน่วยที่ 10 การบาบัดของเสียอันตรายปรับเสถียรและการทาก้อนแข็ง
หน่วยที่ 11 การบาบัดและกาจัดของเสียอันตรายด้วยความร้อน
หน่วยที่ 12 การฝังกลบกากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 13 การฝังกลบของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
3.5 ให้นักศึกษาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการด้านการจัดการกาก
อุตสาหกรรม ของประเทศตไทย อย่างเจาะลึก คนละ 2 หัวข้อ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม ในกรณีที่ท่านเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ประจาโรงงาน การจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงานจาเป็นต้องดาเนินการตามกฎหมายหลัก
และกฎหมายฉบับใดบ้าง ของหน่วยงานใด และจงอธิบายการดาเนินการพร้อมอ้างอิง
กฏหมายที่เกี่ยวข้องแต่ละฉบับมาพอสังเขป ให้ครบถ้วนของกระบวนการจัดการกาก
อุตสาหกรรม (cradle to grave)
2. เทคโนโลยีการบาบัดกากอุตสาหกรรม ให้นักศึกษาทาการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การบาบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยรายละเอียด
ของการศึกษาจะประกอบด้วย
1) ชื่อของเทคโนโลยีการบาบัดของเสียอันตราย (ต้องระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็น
เทคโนโลยีแบบใด)
2) ทฤษฎีและหลักการของเทคโนโลยีที่นาเสนอ
3) ส่วนประกอบและอุปกรณ์หรือเดรื่องมือที่ใช้กับเทคโนโลยีนั้น
4) ประเภทของของเสียอันตรายที่สามารถนามาบาบัดด้วยเทคโนโลยีนี้ได้
5) ข้อดีและข้อจากัดหรือข้อด้อยของเทคโนโลยีนี้
6) กรณีตัวอย่างที่มีการใช้งาน (ถ้ามี)
7) ต้องมีการจัดทาการอ้างอิง หรือบรรณานุกรมในรายงานด้วย
3.6 การทารายงาน ให้นักศึกษาจัดทารายงานเฉพาะบุคคลจานวน 2 ฉบับ ตามหัวข้อตามระบุ
ในข้อ 3.5 โดยให้พิมพ์รายงานขนาด A4 แล้ว upload ทางระบบ e-learning ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2562
เพื่อให้เพื่อนนักศึกษาในกลุ่มและอาจารย์ได้เปิดอ่าน และให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ในช่วงเวลา 4 สัปดาห์ (29
มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2562) และนักศึกษาทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น หลังจากนั้นนักศึกษาจะต้อง
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นาประเด็นที่เพื่อนนักศึกษาและอาจารย์วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ มาใช้ในการปรับปรุงรายงานเป็นฉบับสมบูรณ์ โดยมี
เนื้อหาตามหัวข้อ และปกตามแบบที่กาหนด ส่งทาง e-learning ให้อาจารย์ผู้สอนภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562
4. การสัมมนาเสริม (1-2 มิถุนายน 2562)
4.1 ให้นักศึกษาศึกษาแนวการศึกษา ประมวลสาระชุดวิชา และอ่านเอกสารประกอบการเรียนในหน่วย
ต่าง ๆ ดังนี้
หน่วยที่ 1 กากอุตสาหกรรมและผลกระทบ
หน่วยที่ 2 ของเสียอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 3 การจัดการของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 4 การจัดการกากอุตสาหกรรมที่แหล่งกาเนิด
หน่วยที่ 5 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 6 การเก็บรวบรวมและขนส่งกากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 14 การจัดการขยะมูลฝอยจากอุตสาหกรรม
หน่วยที่ 15 กฏหมายเกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
ให้นักศึกษาเข้าสารวจโรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง โดยที่โรงงานดังกล่าวต้องมีกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตราย ซึ่งต้องมีการควบคุมดูแลให้ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด และทางโรงงาน
จะต้องลงนามรับรองการเข้าสารวจโรงงานโดยผู้จัดการโรงงานหรือหัวหน้างานที่รับผิดชอบดูแลด้านนี้ ตามตัวอย่าง
แบบฟอร์มในภาคผนวก ก. (นักศึกษาจะต้องส่งใบรับรองนี้พร้อมรายงานการสารวจโรงงาน)
4.2 จัดทารายงานการสารวจโรงงานอุตสาหกรรมด้านวิชาการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม ดังกล่าว ลงบนกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 15 หน้า (โดยใช้แบบและขนาดตัวอักษร
“ANGSANA 16”) และส่งทางไปรษณีย์มายัง ผศ.ดร. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ ก่อนวันสัมมนาเสริม หรือ ภายใน
วันทิ่ 27 พฤษภาคม 2562 (เพื่อส่งต่อให้กับวิทยากรประจากลุ่มได้ศึกษาก่อนสัมมนาเสริม)
4.3 จัดทา Power point เพื่อนาเสนอผลงาน คนละ 15 นาที โดยให้สาเนาเป็นกระดาษแจกให้
วิทยากรและเพื่อน ๆ ในกลุ่มด้วย
เข้าสัมมนาเสริม ณ สถานที่ที่กาหนดในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.
และต้องอยู่ตลอดการสัมมนา (ขอให้นาเอกสารประมวลสาระชุดวิชาทั้ง 2 เล่มมาด้วย)
แนวทางที่กาหนดให้ในการจัดทารายงานมีดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน
2) รายละเอียดกระบวนการผลิต
3) ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกาเนิดมลพิษกากอุตสาหกรรม การเก็บรวม การขนส่ง และ
จัดการกากอุตสาหกรรม
4) สภาพปัญหา รวมทั้งมาตรการ/แผนงานในการแก้ไขของโรงงานเกี่ยวกับการ
จัดการกากอุตสาหกรรม
5) สรุปและข้อเสนอแนะ
5. การส่งงาน
ให้นักศึกษานารายงานดังกล่าวส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด้วยตนเอง จ่าหน้าซองดังนี้
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เรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์
ประธานชุดวิชา 59716 การจัดการกากอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต. บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ในกรณีส่งมาไม่ทันตามกาหนดดังกล่าว ให้นักศึกษานามาส่งในวันที่เริ่มต้นสัมมนาเสริมได้
6. การประเมินผลการสัมมนาเสริม
การประเมินผลการสัมมนาเสริมแต่ละครั้งคิดเป็นร้อยละ 15 ของคะแนนการศึกษาชุดวิชาการ
จัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากการทากิจกรรมและรายงานดังนี้
6.1 ความตั้งใจ การมีส่วนร่วมของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น
การตอบข้อซักถาม
6.2 รายงานการศึกษาค้นคว้า โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ ความครอบคลุมและความถูกต้อง
ของเนื้อหาสาระ การนาหลักการและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม การแสดงความคิดเห็นเชิงเหตุผล ความ
ชัดเจนและความเหมาะสมของการนาเสนอเนื้อหาสาระ และการเขียนรายงาน
6.3 การนาเสนอรายงานโดยพิจารณาจากความชัดเจนและความเข้าใจของเนื้อหาสาระที่นาเสนอ
รูปแบบการนาเสนอ การตอบข้อซักถามและระยะเวลาที่ใช้ในการนาเสนอ
6.4 ความคิดริเริ่ม การมีเหตุผล และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการอภิปรายกลุ่ม ในการ
นาเสนอรายงาน ฯ โดยพิจารณาการมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์รายงานที่มีผู้เสนอ รวมทั้ง
ความคิดริเริ่ม ความถูกต้อง และความมีเหตุผลในสาระที่แสดงความคิดเห็น
7. การสัมมนาเข้ม
ในระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น. ของสองวันแรกและวันสุดท้าย
จะเริ่มตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น.
7.1 กิจกรรมที่ทาในการสัมมนาเข้ม :
1) ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมแบบบูรณการ
โดยใช้กรณีศึกษา และสถานการณ์จาลองที่กาหนดให้
2) นาเสนอผลงานการวิเคราะห์ และการวางแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมพร้อมร่วม
อภิปรายงานที่เพื่อนนักศึกษานาเสนอ
7.2 โปรแกรมการสัมมนาเข้ม :
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
8.00-8.30 น
- ลงทะเบียน.
8.30-8.45 น.
- พิธีเปิดการสัมมนาเข้ม
9.00-9.12.00 น. - วิทยากรบรรยาย “เรื่อง การจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน
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อุตสาหกรรม”
12.00-13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.30 น.
- ชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีศึกษา สถานการณ์จาลอง
- วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมใน
โรงงาน
17.30-19.00 น.
- พักรับประทานอาหารเย็น
19.30-22.0 น.
- วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมใน
โรงงาน
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562
8.30-12.00 น.
- วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน
12.00-13.00น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.30 น. - นาเสนอผลงานข้อมูลและแผนการจัดการกากอุตสาหกรรมใน
โรงงาน (กลุ่มย่อย)
17.30-19.00น.
- พักรับประทานอาหารเย็น
19.00-22.00 น.
- เตรียมจัดทาการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการ
จัดการกากอุตสาหกรรมในโรงงาน (กลุ่มใหญ่)
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562
8.30-12.00 น. - นาเสนอผลงานและอภิปรายกลุ่ม (กลุ่มใหญ่)
12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.45 น. - อาจารย์สรุปและให้ข้อเสนอแนะ
15.45-16.00 น. - พิธีปิดการสัมมนา

หมายเหตุ

1) ตารางเวลาและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2) นักศึกษาอาจจะนาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส่วนตัวมาในช่วงการสัมมนา
เข้มด้วยก็ได้ โดยจะมีการติดตั้งโปรแกรม CAMEO ALOHA MAPLOT
เพื่อความสะดวกในการทากิจกรรม

8. การประเมินผลการสัมมนาเข้ม
การประเมินผลการสัมมนาเข้มคิดเป็น ร้อยละ 20 ของคะแนนการศึกษาชุดวิชาการจัดการกาก
อุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากความตั้งใจ การมีส่วนร่วมของนักศึกษา ความคิดริเริ่ม การมีเหตุผลและการมี
ส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่ม รวมทั้งความสมบูรณ์ ความถูกต้องและความชัดเจนของผลงาน การนาเสนอ
ผลงาน
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9. การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลชุดวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรมประเมินจากผลงานและการเข้าร่วมสัมมนา
เสริม และสัมมนาเข้ม รวมทั้งสิ้นร้อยละ 50 และประเมินจากการสอบประจาภาค 2/2562 ร้อยละ 50 โดย
การประเมินผลจากการสอบไล่ 3 ชั่วโมงที่สอบด้วยข้อสอบแบบอัตนัย

โปรดจาไว้ว่ากิจกรรมสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาทุกคนต้อง
เข้าร่วมทา และอยู่ ร่วมตลอดเวลา ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอความร่วมมื องด
กิจกรรมอื่นในวันเวลาดังกล่าว

การมาสาย หรือ กลับก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรม หรือไม่สามารถอยู่ได้
ตลอดการสัมมนาจะมีผลต่อคะแนน
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หน่วย
ที่

รายชื่อหน่วย

1
2

กากอุตสาหกรรมและผลกระทบ
ของเสียอันตรายในโรงงาน
อุตสาหกรรม
การจัดการของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม
การจัดการกากอุตสาหกรรมที่
แหล่งกาเนิด
การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
เกี่ยวกับกากอุตสาหกรรม
การเก็บรวบรวมและขนส่งกาก
อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีการบาบัดของเสีย
อันตรายจากอุตสาหกรรม
การบาบัดของเสียอันตรายด้วยวิธี
ทางกายภาพและเคมี
การบาบัดของเสียด้วยวิธีทาง
ชีวภาพ
การบาบัดของเสียอันตราย ปรับ
เสถียร และการทาก้อนแข็ง
การบาบัดและกาจัดของเสีย
อันตรายด้วยความร้อน
การฝังกลบกากอุตสาหกรรม
การฝังกลบของเสียอันตรายจาก
อุตสาหกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยจาก
อุตสาหกรรม
กฎหมายเกี่ยวกับกาก
อุตสาหกรรม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เปรียบเทียบหน่วยการเรียนการสอน
ตาราระบบการจัดการมลพิษ ตาราระบบการจัดการมลพิษ
กากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 กากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559
บทที่ 1
บทที่ 1
หน่วยที่ 10 ประมวลสาระชุดวิชา 59703 (เล่มที่ 2)
หน่วยที่ 11 ประมวลสาระชุดวิชา 59703 (เล่มที่ 2)
บทที่ 3 และ 4

บทที่ 3

บทที่ 5

บทที่ 9

บทที่ 6

บทที่ 4

หน่วยที่ 12 ประมวลสาระชุดวิชา 59703 (เล่มที่ 2)
บทที่ 8

บทที่ 10

บทที่ 5 หัวข้อ 5.1.1 และ
หัวข้อ 5.2.1
บทที่ 5 หัวข้อ 5.1.2 และ
หัวข้อ 5.2.2
บทที่ 7 หัวข้อ 7.3.3

บทที่ 11

บทที่ 6

บทที่ 9

บทที่ 12
บทที่ 7
หน่วยที่ 13 ประมวลสาระชุดวิชา 59703 (เล่มที่ 2)
หน่วยที่ 14 ประมวลสาระชุดวิชา 59703 (เล่มที่ 2)
บทที่ 2

บทที่ 2
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ภาคผนวก ก.
แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าสารวจโรงงานฯ

17

ใบรับรองการสารวจโรงงาน

ข้าพเจ้า……………...............................................................ตาแหน่ง…………………….....................................
บริษัท…………………………………………………....................ที่อยู่…………………………………………………................
…………………………………………………………..............................เบอร์โทรศัพท์……………………………………......
ขอรับรองว่า นักศึกษาชื่อ………………………………………………………………....................…………………….........
ได้เข้ามาสารวจโรงงานฯ ด้านชุดวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรม เมื่อวันที่……………………………............

ลงชื่อ…………………………………………............
(……..........…………..……………………..)
ตาแหน่ง…………………………………................
วันที่…………………………..……………...............

18

ภาคผนวก ข.
แบบฟอร์มปกรายงาน

19

แบบฟอร์มปกรายงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชุดวิชาการจัดการกากอุตสาหกรรม
รายงานการสารวจโรงงานอุตสาหกรรมด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม

ชื่อโรงงาน……………………………………………….

ภาคการศึกษาที่ ………………………
ชื่อนักศึกษา………………………………………………..
รหัสประจาตัว……………………..
กลุ่มที…่ …………………….…..
สถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม……………………………………..

