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หน้า | ๑ 
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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา EVS 4114  รายวิชา ระบบมาตรฐานสิง่แวดล้อม 

สาขาวชิา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   EVS 4114   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

           ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ Environmental Standard System 

 
๒. จำนวนหน่วยกติ  3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะ /บังคับเรียน 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา           ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ธิินาถ เจริญโภคราช   
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน            ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ธิินาถ เจริญโภคราช 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                           E – Mail : niti718@hotmail.com,   nitinarth.ch@ssru.ac.th 
                                                    
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑/๒๕๖๔   
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ   ช้ันป ี๔ กลุม่เรียน ๐๐๑ จำนวนประมาณ ๓๔ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ….....................................-.......................... 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) …..........................-..................................... 
 

 

mailto:niti718@hotmail.com
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๙. สถานที่เรียน  ห้องเรียน ๒๒๒๖ 
 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที ่๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้ม กฏหมาย ระเบียบและ  แนวปฏิบัติ     
ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสะอาด ฉลากสิ่งแวดลอ้ม การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในระบบ และแนวทางการคาดการณ์
สถานการณส์ิ่งแวดล้อม  
     ๒. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสากลในองค์กร 
     ๓. เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ไปจดักิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม
ขององค์กรตามระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO)  
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความสำคัญของระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการเตรียมความพร้อมด้าน
ปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจในด้านกฏหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติของกิจกรรมในระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เป็นพื้นฐานในการทำงานให้รู้เท่าทันเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสะอาด  และมีการเปลี่ยนแปลง
เอกสารอ้างอิงให้มีความทันสมัย 
 

หมวดที่๓ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
  ความหมาย ความสำคัญของระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล ( ISO) กฏหมาย 
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กรทั่วไป ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสะอาด ฉลากสิ่งแวดล้อมระบบมาตรฐาน
การจัดการอ่ืนที่เก่ียวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อม  โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการคาดการณ์สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

- การศึกษาด้วยตนเอง ๙๐ 
ชั่วโมง 
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๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ๒๔๒๑   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข............................................................................. ............ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) niti718@hotmail.com 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)............-
............................................................... 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)   https://elsci.ssru.ac.th/nitinarth_ch/ 
 

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

                   (๑) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต  
                   (๒) มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ  
                   (๓) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
                   (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

        (๕) มีจิตสาธารณะพรอ้มที่จะช่วยเหลือผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส 
๑.๒   วิธีการสอน 

                      (๑) บรรยายเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับจิตสำนึกและเขา้ใจธรรมชาติ การมีวนิัย ตรงต่อเวลา และ 
                         ความรับผดิชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม รวมทั้งการเคารพกฏระเบียบและข้อบังคับตา่งๆขององค์กร 
                         และสังคม 

(๒)  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพดา้นวทิยาศาสตร์   
                สิ่งแวดล้อม รวมทัง้มีจิตสาธารณะในการเข้าร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียวและกจิกรรมในระบบการ     
                 จัดการสิ่งแวดล้อมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมนิพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้มอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด 
(๒)  ประเมนิจากพฤติกรรมของนักศึกษาด้านการทำงานร่วมกนั และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

                         (๑) มีความรู้และความเข้าใจหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา  
                      (๒) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 

                            การแก้ปัญหาในการทำงาน 
                     (๓) สามารถบูรณาการความรู้ในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการ 
                           พัฒนาและประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     (๔) สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญในวิชาที่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

๒.๒   วิธีการสอน 

http://www.teacher.ssru.ac.th/nitinarth_ch
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                     (๑) สบืค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสะอาด  
                     (๒)  สืบคน้ข้อมูลเกี่ยวกับฉลากสิ่งแวดล้อม 

           (๓)  สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมายสิ่งแวดล้อมที่นำมาใช้ในระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอ้ม  
           (๔)  จัดทำสื่อการเรียนรูใ้นการจัดโครงการ /กิจกรรมการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

(๑) ทดสอบย่อย โดยใช้ Google form 
(๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(๓) ประเมินจากชิ้นงานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
       (๑) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
       (๒ ) นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและ  

                        เหมาะสม 
       (๓) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 

                        และเหมาะสม 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
                      (๒)  มอบหมายงานกลุ่ม 
                            - การจัดกิจกรรมดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทีส่อดคล้องกับนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม 
                              ขององค์กร 
                           - เทคโนโลยีสะอาดในองค์กร 
                           - การจัดการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา 
                           - การจัดทำรายการการตรวจประเมินและขั้นตอนการตรวจประเมิน 
                           -  การจัดทำกิจกรรมในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร โครงการสำนักงานสีเขียว/มหาวิทยาลัย 
                              สีเขียว 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
  (๑) การทดสอบ โดยใช้ Google form 

       (๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
                       (๓)  ประเมินจากชิน้งานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

  (๔)  ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
                        (๑) มีมนุษย์สัมพันธ์และมีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาท 
                                  ของสมาชิกกลุ่มที่ดีได้ 
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                        (๒) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มรวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อ  
                                 สังคมและองค์กร 
                        (๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 

๔.๒   วิธีการสอน 
                     (๑) มอบหมายทำงานกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในองค์กรและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
                         สิ่งแวดล้อม 
                     (๒)  บรรยาย และอภิปรายร่วมเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมดำเนินการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง 
                          กับ 
                                -นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร  
                                -เทคโนโลยีสะอาดในองค์กร  
                                -การจัดการประเมินลักษณะปัญหาสิง่แวดล้อมในพื้นที่ศึกษา 
                                -การจัดทำกิจกรรมในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร โครงการสำนักงานสีเขียว/ 
                                 มหาวิทยาลัยสีเขียว 

         (๔) มอบหมายงานกลุ่มให้จัดทำสื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในการจัดฐาน 
               กิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการ/กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษา และชุมชน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม 
(๒)  ประเมนิจากการร่วมดำเนนิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

                       (๓)  ประเมนิจากชิน้งาน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
                   (๑) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและ 
                       นำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
                   (๒) มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช้  
                     รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
                  (๓) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 
                  (๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ   
                        เหมาะสมกับสถานการณ ์

๕.๒   วิธีการสอน 
                       (๑) สืบคน้ข้อมูลเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในองคก์รตามระบบมาตรฐานการ 
                            จัดการสิ่งแวดล้อม (ISO)  
                      (๒) วิเคราะห์การจัดลำดบัความสำคัญของประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร/ 
                            หน่วยงาน เพื่อวางแผนในการสื่อสารดา้นสิง่แวดล้อม การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดทำโครงการ 
                              จัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 (๓) บรรยายและเรียนออนไลนโ์ดยใช้โปรแกรม Zoom, Google Meet และ Google classroom 
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                       (๔)  บรรยาย พร้อมใช้สื่อ Power Point เก่ียวกบัการจัดกิจกรรมในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
                             โครงการสำนักงานสีเขียว/มหาวิทยาลยัสีเขียว 
                        (๕)  นำเสนองานโดยใชส้ื่อ Power Point ผ่านโปรแกรม Zoom และ Google Meet 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินผลจากชิ้นงาน 
(๒)  ประเมินผลจากการนำเสนองาน  

  

๖. ด้านอื่นๆ 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mappi 

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๑ 
แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 
ต่อไปนี ้
๑.เนื้อหาสาระในรายวชิา 
   บทที่ ๑ บทนำ 
   บทที่ ๒ ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสากล 
   บทที่ ๓ เทคโนโลยสีะอาด 
   บทที่ ๔ การจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 
   บทที่ ๕ ฉลากสิ่งแวดล้อม 
    บทที่ ๖ กฏหมายสิ่งแวดล้อม 
    บทที่ ๗ การตรวจประเมินระบบ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม    
   บทที่ ๘ การขอการรับรองระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

๓ ๑.การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ชี้แจงรายวชิา ผลลัพธ์
การเรียนและความสัมพันธ์ของ
ผลลัพธ์การเรียน  
๒. ชมวีดิทัศน์ เร่ือง สถานการณ์
สิ่งแวดล้อม 
๓. ชี้แจงใบงานที่มอบหมายในรายวิชา
นี้ 
๔.ชี้แจงการวัดและประเมินผล 
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
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จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

   บทที่ ๙ แนวทางในการใช้มาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
   บทที่ ๑๐ มาตรฐานสีเขียวเพื่อ
องค์กร   
๒. การวัดและประเมินผล 

๒ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๒ 
บทที่ ๑ บทนำ 
๑.ความหมายและความสำคัญของการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
๒. หลักสำคัญในการทำระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
๓.หลักของ PDCA 
๔. ประโยชน์ของการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
๕. บทสรุป 

๓ ๑. การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
๒. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแหล่งอ้างอิงใน
การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
๓.อภิปรายร่วมกัน และมอบหมายงาน
ให้ทำแผนผังความคิดเก่ียวกับ
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
๔.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมล์ผู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 
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๓ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๓ 
บทที่ ๒ ระบบมาตรฐานการจดัการ
สิ่งแวดล้อมสากล 
๑. ความหมายและหลักสำคัญของ
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๒.นโยบายสิ่งแวดล้อม 
๓. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
๔. การปฏิบัติและการดำเนินการ 
๕. การตรวจสอบ 
๖. บทสรุป 

๓ ๑. การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับระบบ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
๒. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวข้องกับระบบมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 
และ ISO 14001:2015 
๓.อภิปรายร่วมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
การเปลี่ยนแปลง ISO 14001:2004  
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จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

เป็น ISO 14001:2015 
๔.ศึกษาและวิเคราะห์ระบบ
สิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา  
๕. สรุปผลวเิคราะห์ระบบสิง่แวดล้อม 
โดยนำเสนอผลงาน ดังนี ้
 -วิเคราะห์ input และ output ของ
ระบบสิง่แวดล้อมโดยนำเสนอเป็น
แผนภาพ 
  -วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร 
  -การวิเคราะห์ความ 
คาดหวังและประโยชน์ทีไ่ด้รับจาก 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
  -นำเสนอกิจกรรมดำเนินการระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมทีส่อดคลอ้งกับ
นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร (งานกลุ่มครั้งที่ ๑) 
๖.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมล์ผู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 

๔ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๔ 
บทที่ ๓ เทคโนโลยีสะอาด 
๑.นิยามและความหมายของเทคโนโลยี
สะอาด 
๒ ความสำคัญของเทคโนโลยสีะอาด 
๓.รูปแบบของเทคโนโลยีสะอาด 
๔. ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับ
เทคโนโลยสีะอาด 
๕. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด 
๖. บทสรุป 

๓ ๑. การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับเทคโนโลยี
สะอาด 
๒. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแหล่งอ้างอิงใน
การค้นหาข้อมูล 
๓.การศึกษาจากวิดีทัศน ์
เร่ืองการใช้เทคโนโลยีสะอาดในระบบ
มาตฐานการจัดการสิง่แวดล้อม 
๔.อภิปรายร่วมเก่ียวกับการนำ
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จำนวน
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กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

เทคโนโลยสีะอาดมาใช้ในระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๕.สรุปข้อมูลโดยมอบหมายงานให้การ
ประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดลอ้มใน
พื้นที่ศึกษา 
๖.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมล์ผู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 

๕ การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งท่ี ๕ 
การใช้เทคโนโลยีสะอาดในองค์กร 
๑.การใช้เทคโนโลยีสะอาดในบ้าน 
๒.การใช้เทคโนโลยสีะอาดในชมุชน 
๓.การใช้เทคโนโลยสีะอาดในโรงเรียน 
๔.การใช้เทคโนโลยสีะอาดใน
มหาวิทยาลยั 
๕.การใช้เทคโนโลยสีะอาดในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๓ ๑.การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เกี่ ย ว กั บ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสะอาดในองค์กร 
๒.ทบทวนการประยุกต์หลักการ
เทคโนโลยสีะอาดมาใช้ในองค์กร 
๓. บรรยายการใช้เทคโนโลยีสะอาด
ในองค์กร 
๔ แบ่งกลุ่มมอบหมายงานให้นำเสนอ
งานโดยใช้ Power Point ดังนี ้
   ๔.๑ การใช้เทคโนโลยสีะอาดใน
บ้าน 
   ๔.๒ การใช้เทคโนโลยสีะอาดใน
ชุมชน 
   ๔.๓ การใช้เทคโนโลยสีะอาดใน
โรงเรียน 
   ๔.๔ การใช้เทคโนโลยสีะอาดใน
มหาวิทยาลยั 
   ๔.๕ การใช้เทคโนโลยสีะอาดใน
โรงงานอุตสาหกรรม 
๕. นำเสนองานโดยใชโ้ปรแกรม 

Zoom และ Google Meet ใชส้ื่อ 

Power Point (งานกลุ่มคร้ังท่ี ๒) 

๖.ส่งชิ้นงานทางอีเมลของฝู้สอน หรือ 
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สือ่ที่ใช้  
ผู้สอน 

Google classroom หรือ Line กลุ่ม 
๖ การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งท่ี ๖ 

บทที่ ๔ การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
๑.นิยามและความหมายของการจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
๒. ประเภทของมลพิษสิ่งแวดลอ้ม 
๓.หลักการจัดการและป้องกันมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 
๔. การนำของเสียไปใช้ประโยชน์ 
๕. ประโยชน์จากการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 
๖. บทสรุป 
นำเสนองานกลุ่มเรื่องการใช้เทคโนโลยี
สะอาดในองค์กร 

๓ ๑.การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับการจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
๒.ศึกษาปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
๓.บรรยาย เก่ียวกับการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 
๔.อภิปรายร่วม เกี่ยวกับการนำของเสีย
ไปใชป้ระโยชน์ และประโยชน์จากการ
จัดการมลพิษสิง่แวดล้อม 
๕.มอบหมายงานเร่ืองแผนผังความคิด
การจัดกิจกรรมจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยยึดหลัก 5R 

๖.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๑ โดยใช้ Google 
form 
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๗ บทที่ ๕ ฉลากสิ่งแวดล้อม 
๑.นิยามและความหมาย 
๒. ประเภทของฉลากและประกาศ
สิ่งแวดล้อม 
๓.วิธีรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม 
๔.โครงการฉลากสิ่งแวดล้อม 
๕. โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย 
๖.บทสรุป 

๓ ๑.ใช้สื่อ Power Point  
เก่ียวกับฉลากสิ่งแวดล้อม 
๒.อภิปรายร่วมเกี่ยวกับแนวคิดในใช้
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว  
๓. สรุปข้อมูลร่วมกันเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวและทำรายงาน 

๕. ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๒ 
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๘ สอบกลางภาค    

๙ บทที่ ๖ กฏหมายสิ่งแวดล้อม 
๑. ความสำคัญของกฏหมาย 
๒. กฏหมายเก่ียวกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. กฏหมายตามประเภทของมลพิษ 

๓ ๑.ใช้สื่อ Power Point  
๒.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฏหมาย
สิ่งแวดล้อม 
๓. อภิปรายร่วมเกี่ยวกับกฏหมาย
สิ่งแวดล้อมที่นำมาใช้ในระบบ
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ผู้สอน 

๔. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
๕. ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 
๖. บทสรุป 

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

๑๐ การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งท่ี ๗ 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน 
ISO ที่เกี่ยวกับงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
๑.ISO 9001 
๒.ISO 14001 
๓.มอก.17025 
๔.มอก.18001 
๕.ISO 22000 
๖.ISO 26000 
๗.ISO 50001 
บทสรุป 

๓ ๑.การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับข้อมูล
พื้นฐานเก่ียวกับมาตรฐาน ISO ที่
เก่ียวกับงานการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
๒.การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน
ที่เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๓. อภิปรายร่วมเกี่ยวกับ 
ข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 
ที่เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๔.สรุปร่วมกันเก่ียวกับการนำมาตรฐาน 
ISO มาใช้ประโยชน์ในองค์กร 
๕.มอบหมายงานเร่ืองการบูรณาการ
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้
ประโยชน์ในการจัดการสิ่งแวดลอ้มใน
องค์กร 
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๑๑ บทที่ ๗ การตรวจประเมินระบบ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
๑. ความสำคัญของการประเมิน
ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๒. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่
เก่ียวข้อง 
๓. การประเมินผลการดำเนินงาน 
๔. การตรวจประเมินภายในและ
แผนการตรวจประเมนิภายใน 
๕. การรายงานผลและการทบทวนของ

๓ ๑.ใช้สื่อ Power Point  
๒. อภิปรายร่วมเกี่ยวกับเร่ืองขั้นตอน
การตรวจประเมินในระบบมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
๓. จำลองสถานการณ์การตรวจ
ประเมินภายในของระบบมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO 14001 : 
2015) 
๔. มอบหมายงานเร่ืองสรุปข้อมูล
ข้อบกพร่อง Major, Minor และ
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ฝ่ายบริหาร 
๖. บทสรุป 

Observation และรายการการตรวจ
ประเมิน Checklist และขัน้ตอนการ
ตรวจประเมิน (งานกลุ่มครั้งที่ ๓) 
๕. ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๓ 

๑๒ บทที่ ๘ การขอการรับรองระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
๑.ข้ันตอนการขอรับรอง 
๒.หลักการขอการรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
๓.ขั้นตอนการรับการตรวจประเมิน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๔.หน่วยงานให้การรับรองระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 ใน
ประเทศไทย 
๕. การเตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมิน 
๖.บทสรุป 

๓ ๑.ใช้สื่อ Power Point  
๒. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดำเนินการเพื่อขอการรับรองระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๓. อภิปรายร่วมเกี่ยวกับการ
ดำเนินการเพื่อขอการรับรองระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
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๑๓ การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งท่ี ๘ 
บทที่ ๙ แนวทางในการใช้มาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
๑. ปัจจัยที่เก่ียวข้องการนำมาใช้ใน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๒. การพัฒนาบุคลากร 
๓. การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมขององค์กร 
๔. แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
๕. บทสรุป 

๓ ๑.การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับแนวทางใน
การใช้มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร 
๒.อภิปรายร่วมเกี่ยวกับปัจจัยที่
เก่ียวข้องการนำมาใช้ในระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
๓.อภิปรายร่วมเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชมุชน
รอบสถานศึกษา 
๔.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๔ 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 

๑๔ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๙ 
บทที่ ๑๐ มาตรฐานสีเขียวเพือ่องค์กร   

๓ ๑.การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
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๑.นิยามและความหมายของมาตรฐาน
สีเขียว 
๒.ระบบมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับ
มาตรฐานสีเขียว 
๓.สำนักงานสีเขียว 
๔.มหาวิทยาลัยสีเขียว 
๕.กิจกรรม ๕ส 
๖.ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมใน
โครงการสำนักงานสีเขียวและโครงการ
มหาวิทยาลยัสีเขียว 
๗.บทสรุป 

 

โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับมาตรฐานสี
เขียวเพื่อองค์กร   
๒.ทบทวนเก่ียวกับมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร  
๒.บรรยายเก่ียวกับโครงการสำนักงาน
สีเขียว มหาวิทยาลยัสีเขียว และ
กิจกรรม ๕ส 
๓.อภิปรายร่วมเกี่ยวกบัการจัด
กิจกรรมในโครงการสำนักงานสเีขียว
และมหาวิทยาลัยสีเขียว 
๔.มอบหมายงานเร่ืองการจัดกิจกรรม
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง 
๕.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๕ โดยใช้ Google 
form 

๑๕ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในโครงการ
สำนักงานสีเขียว/มหาวิทยาลัยสีเขียว 
๑.ความหมายของสื่อการเรียนรู้ 
๒.ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ 
๓.ประเภทของสื่อการเรียนรู้ 
๔.ประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ 

๓ ๑.การใช้สื่อ Power Point  
๒.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ 
๓.บรรยายเก่ียวกับสื่อการเรีบนรู ้
ลักษณะและประเภทของสื่อการ
เรียนรู้ 
๔.อภิปรายร่วมเกี่ยวกับประโยชน์ของ
สื่อการเรียนรู้ 
๕.มอบหมายงานให้จัดทำสื่อการ
เรียนรู้ประกอบกิจกรรมในโครงการ
สำนักงานสีเขียว/มหาวิทยาลัยสีเขียว 
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๑๖ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๑๐ 
โ ค ร ง ก า ร ส ำ นั ก ง า น สี เ ขี ย ว /
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
๑.กิจกรรมสำนักงานสีเขียว 
 ๑.๑ การใช้พลังงานและทรัพยากร 

๓ ๑.กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Zoom และ 
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point 
๒.ทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แลว้ เร่ือง
สื่อการเรียนรู้ในโครงการสำนักงานสี
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 ๑.๒ การจัดการของเสีย 
 ๑.๓ การจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกสำนักงาน 
 ๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 ๒.๑ สิ่งแวดล้อมสีเขียว 
 ๒.๒ การบริการสีเขียว 
 ๒.๓ กิจกรรมสีเขียว 

เขียว/มหาวิทยาลัยสีเขียว 
๓.อภิปรายร่วมการนำสื่อการเรียนรู้ใน
ใช้ประชาสัมพนัธ์และให้ความรูใ้น
โครงการสำนักงานสีเขียว/
มหาวิทยาลยัสีเขียว 
๔.นำเสนองานกลุ่มทีไ่ด้รับมอบหมาย
โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Google 
Meet ใชส้ื่อ Power Point ดังนี้ 
  ๔.๑ สื่อการเรียนรู้และ
ประชาสัมพนัธ์โครงการสำนักงานสี
เขียว 
  ๔.๒ สื่อการเรียนรู้และ

ประชาสัมพนัธ์โครงการมหาวิทยาลัย
สีเขียว 
๕.ส่งชิ้นงานทางอีเมลของผู้สอน 
หรือ Google classroom หรือ 
Line กลุ่ม 
(งานกลุ่มครั้งที่ ๔) 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วธีกีารประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑, ๒, ๓, ๕ ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ ๖ ๔ % 

 ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ ๗ ๔ % 
 สอบกลางภาค ๘ ๒๕ % 
 ทดสอบย่อยครั้งที่ ๓ ๑๑ ๔ % 
 ทดสอบย่อยครั้งที่ ๔ ๑๓ ๔ % 
 ทดสอบย่อยครั้งที่ ๕ ๑๔ ๔ % 



มคอ. ๓ 
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หน้า | ๑๕ 
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 สอบปลายภาค ๑๗ ๒๕ % 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่ ๑ ๓ ๕ % 
 ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่ ๒ ๕ ๕ % 
 ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่ ๓ ๑๑ ๕ % 
 ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่ ๔ ๑๖ ๕ % 
๑ การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมในการอภิปราย นำเสนอ ความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาคเรียน ๑๐ % 

 

 

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
           ๑) นิธินาถ เจริญโภคราช. (๒๕๕๓). ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

               สวนสุนันทา 
  
๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
  ๑)  สำนักวชิาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์. (๒๕๕๕). วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกับ 

                           สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.      

 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
 ๑)  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๙. สภาวะแวดล้อมของเรา (OUR 
                    ENVIRONMENT). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
           ๒) สยาม อรุณศรีมรกต และจำลอง โพธิ์บุญ. (2562). ISO 14001:2015 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม. 
                     กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
           ๓) สยาม อรุณศรีมรกต. (2561). การพัฒนาเอกสารในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015  
                    พร้อมตัวอย่างระเบียบปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
           ๔) สยาม อรุณศรีมรกต และกัมปนาท ภักดีกุล. (2562). การตรวจประเมิน การจัดการสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ:  
                     สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
           ๕) Miller. T. J. (2004). Living in the Environment: Principles, Connections, and Solutions.  
                     13th ed.   
            http://www.env.ssru.ac.th สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
            http://www.epa.gov     องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
            http://www.pcd.go.th     กรมควบคุมมลพิษ 

http://www.env.ssru.ac.th/
http://www.epa.gov/
http://www.pcd.go.th/
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            http://www.diw.go.th     กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา 

ดังนี ้

              ๑.การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

              ๒.การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

              ๓.แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

          ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
                ๑. ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 

๒. ประเมินผู้สอนจากนักศึกษา 

๓. ผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค 

๓. การปรับปรุงการสอน 

             หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงจะมีการปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

          ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถาม
นักศึกษา การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตรวจชิ้นงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยหรือ
หลังจากการวัดผลในส่วนต่าง ๆ 
 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน 
          การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเพื่อจัดสื่อการเรียนรูแ้ละสื่อประประชาสัมพนัธ์กิจกรรมร่วมในโครงการสำนักงานสีเขียว/
มหาวิทยาลยัสีเขียว รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใชโ้ปรแกรม Zoom, Google Meet และ Google 
classroom ในบางเนื้อหาของรายวิชา 
 

*********************** 

http://www.deqp.go.th/
http://www.diw.go.th/
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

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 EVS 4114  

ชื่อรายวิชา ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 

Environmental Standard System 

 

 

 
 

                     

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


