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รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา EVS 4117 โครงงานวิจัย 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา   ๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   EVS 4117 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย โครงงานวิจัย 

           ชื่อรายวิชาภาษาองักฤษ  Research Project 
 

 
๒. จำนวนหน่วยกติ    3(0-6-3)        

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาบังคับ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  กาหยี   
                                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์นธินิาถ เจริญโภคราช   
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช 
                                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  กาหยี   
  
๕.  สถานที่ติดต่อ         สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                           E – Mail : niti718@hotmail.com 
                                                         Nitinarth.ch@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๔  
๖.๒ จำนวนผู้เรียนที่รับได ้ประมาณ  ๒๙ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ….................-.............................................. 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี)…...............-................................................ 
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๙. สถานที่เรียน   ห้องเรียน ๒๒๔๐๒, ๒๔๒๔ 
 
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที ่๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า ทดลอง และรายงานผลงานวิจัย 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
๓. เพื่อให้ผู้เรียนทักษะในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทาง

สิ่งแวดล้อม 
  

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์สิ่งแวดล้อม  ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ  และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ฝึก

ปฏิบัติในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสาตร์ รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล นำเสนอ
รายงานผลวิจัย  

 
หมวดที่๓ลกัษณะและการดำเนนิการ 

 
๑. คำอธบิายรายวิชา 
       การนำเสนอโครงการวิจัยและฝึกปฏบิัติการวิจัยตามหัวข้อโครงการวิจัย ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่เก่ียวข้อง และเขียน
รายงานผลการวิจัย พร้อมทั้งนำเสนอผลงาน เม่ือดำเนนิการวิจยัแล้วเสร็จ  

  
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยายแนวทางศึกษาและ
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำเสนอ
รายงาน  

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

การฝกึปฏิบัติทำงานกลุ่ม/ 
งานภาคสนาม  

๙๐ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง ๔๕ 
ชั่วโมง 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน     หอ้ง ๒๔๒๑  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
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 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข......................................................................................... 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) niti718@hotmail.com , nitinarth.ch@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(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)  มีวนิัยในการปฏิบัตติามกฎระเบียบของสังคมและวชิาชีพ  
                    (๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

        (๔)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 
         (๕)  มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 
 
๑.๒   วิธีการสอน 

                    (๑) บรรยายเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับจิตสำนึกและเข้าใจธรรมชาติ การมีวินัย ตรงต่อเวลา และ 
                        ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม รวมทั้งการเคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร 
                        และสังคม 

    (๒)  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมทางวชิาการและวิชาชีพด้านวทิยาศาสตร์   
         สิ่งแวดล้อม  

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้มอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด 
(๒)  ประเมนิจากพฤติกรรมของนักศึกษาด้านการทำงานร่วมกนั  

 ๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
      (๑)  มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
      (๒)  มีความรูเ้ก่ียวกับความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวชิาที่ศกึษาสามารถนำความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 

                             การแก้ปัญหาในการทำงาน                         
      (๓)  สามารถบูรณาการความรูใ้นเนือ้หาสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรูใ้นศาสตร์   อื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้องเพื่อการ 
                  พัฒนาและประยุกต์ใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
       (๔)  สามารถพัฒนาความรู ้ทักษะ ความชำนาญในวิชาที่ศึกษาได้อยา่งต่อเนือ่ง                      
๒.๒   วิธีการสอน 

                      (๑) อภิปรายร่วมเกี่ยวกับการเขยีนเค้าโครงงานวิจยั การสืบค้นข้อมลูจากเอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง  

                      (๒) อภิปรายร่วม โดยเน้นฝึกทักษะปฏิบตัิการคน้ควา้ การวเิคราะห์ขอ้มูล การเขยีนงานเชิง 

วิชาการจัดทำรายงานแล้วนำเสนอผลงานวิจัย  

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

mailto:niti718@hotmail.com
http://www.teacher.ssru.ac.th/nitinarth_ch
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(๑) ประเมินจากการติดตามความก้าวหน้าของโครงงานวิจัย 
(๒) ประเมินจากการตอบคำถามในการนำเสนอผลงาน 
(๓) ประเมนิจากการนำเสนอโครงงานวิจยั 

           (๔) ประเมินจากเล่มโครงงานวิจัย 
            

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
        (๑)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์

                     (๒)  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

        (๓)  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายไดอ้ย่างถูกต้อง 
                             และเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 
                     (๑) อภิปรายร่วม เก่ียวข้องกับการนำความรูจ้ากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อนำมาประกอบการเขียนเค้า
โครงงานวิจัย 
                      (๒) วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปผลงานวจิัย  
                      (๓)  อภิปรายร่วม ในการนำเสนอโครงงานวจิัย 
             ๓.๓    วิธีการประเมินผล 

     (๑) ประเมนิจากการติดตามความกา้วหน้าของโครงงานวิจัย 

     (๒) ประเมนิจากการตอบคำถามในการนำเสนอผลงาน 

      (๓) ประเมินจากการนำเสนอโครงงานวิจยั 

      (๔) ประเมนิจากเลม่โครงงานวิจยั 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
         (๑)  มีมนษุย์สัมพนัธ์และมีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของ 
                 สมาชิกกลุ่มทีด่ีได ้
         (๒)  มีความรบัผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มรวมทั้งมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ 

                             องค์กร 
         (๓)  สามารถปรับตวัเข้ากับสถานการณ์และวฒันธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
๔.๒   วิธีการสอน 

                      (๑) มอบหมายทำงานกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ขอ้มลู นำเสนอผลงานวิจยั  

                      (๒) อภิปรายร่วมจากการเข้าร่วมฟังและนำเสนอผลงานวิจยั 

           ๔.๓    วิธกีารประเมินผล 

(๑) ประเมนิจากพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม 
(๒) ประเมินจากพฤติกรรมในการนำเสนอผลงาน และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน 
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
        (๑)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตรแ์ละสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและนำเสนอ 
                 ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
        (๒)  มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ 

                             การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
                  (๓ ) มี ทั กษะและความรู้ ภาษาอั งกฤษหรือภาษาต่ างประเทศอ่ืน  เพื่ อการค้ นคว้ าได้ อย่ างเหมาะสม 
                     (๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
                          สถานการณ์ 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) สืบคน้ข้อมูลบทความ/งานวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อโครงงานวิจัย จากแหล่งเรียนรู้และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) ใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการนำเสนอรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) นำเสนอโดยใช้รปูแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการนำเสนอโครงงานวิจัย 
(๒) ประเมินจากเล่มโครงงานวจิัย 

๖. ด้านอืน่ๆ 

                  - 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผูส้อน 

๑ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๑ 
แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
โครงงานวิจัย  
๑.เนื้อหาสาระ 
   -หัวข้อเรื่องโครงงานวิจัย  
   -กำหนดรายละเอียดของรายงาน 

๖ กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point 
 
 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
ผศ.ดร.พรรณทิพย์  
กาหยี 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผูส้อน 

   -การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร 
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   -วิธีดำเนินงานวิจัย 
   -การวิเคราะห์ข้อมูล 
   -สรุปผลงานวิจัยและการนำเสนอ
รายงาน 
   -การอ้างอิง 
๒.การวัดและประเมินผล 

๒ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๒ 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา ในแต่ละกลุ่ม

เพื่อกำหนดหัวข้อเรื่อง วตัถุประสงค์ 

ขอบเขตการศึกษา กำหนด

รายละเอียดในงานวิจัย 

การวางแผนการดำเนินงาน 

การทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง และ 

การค้นควา้งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลงานวิจัย
และการนำเสนอผลงานวิจัย 

๖ กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point  
 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
ผศ.ดร.พรรณทิพย์  
กาหยี 
 
 

๓ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๓ 
การนำเสนอโครงรา่ง โครงงานวจิัย 

๖ ๑.กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point  
๒.อภิปรายร่วม จากการนำเสนอ 
โครงร่าง โครงงานวิจยั 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
ผศ.ดร.พรรณทิพย์  
กาหยี 

๔-๑๔ การติดตามความกา้วหน้าโครงงานวิจัย ๖๖ อาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
ความก้าวหน้าโครงงานวิจัย 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
ผศ.ดร.พรรณทิพย์  
กาหยี 
 

๑๕ - ๑๖ การนำเสนอโครงการวิจัย ๑๒ อภิปรายร่วม จากการสอบ
โครงงานวิจัย 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
ผศ.ดร.พรรณทิพย์  
กาหยี 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผูส้อน 

๑๗ การส่งเล่มโครงงานวิจัย ๑๒  ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
ผศ.ดร.พรรณทิพย์  
กาหยี 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาหท์ี่

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕ การติดตามความกา้วหน้าโครงงานวิจัย ๔-๑๔ ๒๐ % 

 นำเสนอโครงรา่ง โครงงานวจิัย ๖ ๒๐ % 

 นำเสนอโครงงานวิจัย ๑๕ - ๑๖ ๓๐ % 

 ส่งเล่มรายงาน ๑๗ ๒๐% 

๑ การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย นำเสนอ ความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาคเรียน ๑๐ % 

 

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารหลัก 
        ๑)  สำนักวชิาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส.์ (๒๕๕๕). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ 

               สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา.    
 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

           ๑)  สำนักวชิาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์. (๒๕๕๕). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ 

               สิง่แวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา.    

   
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
     เว็บไซต์ที่แนะนำ 
               www.samutsongkhrambird.com 
               www.ssrubirds.com 

http://www.samutsongkhrambird.com/
http://www.ssrubirds.com/
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หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นักศึกษา ดังนี้ 
              ๑.การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

              ๒.การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

              ๓.แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑.การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 

๒.ผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค 

๓. การปรับปรุงการสอน 

     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงจะมีการปรับปรุงการสอนเพ่ือพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

          ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถาม
นักศึกษา การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตรวจชิ้นงานของนักศึกษา การนำเสนองาน รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยหรือหลังจากการวัดผลในส่วนต่าง ๆ 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกดิคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
             การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทันสมัย บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
กระบวนการและกจิกรรมการเรียนรูใ้ห้ทันสมัย 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทกัษะทาง

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 4117  

ชื่อรายวิชา โครงงานวจิัย 

Research Project 

 

 

 
 

                     

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผิดชอบ 


