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รายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา 

รหัสวิชา EVS 4114    รายวชิา ระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   EVS 4114      
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ระบบมาตรฐานสิ่งแวดลอม 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Environmental Standard System 
 

 
๒. รายวชิาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้าม)ี 
   ….................................-..............................  
   …...............................................................  
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรยีน  (section) 
ให้รายงานเปน็รายกลุ่ม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ิธนิาถ เจรญิโภคราช    กลุ่มเรียน ๐๐๑ 
    
๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวชิา ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๔ 
 
๕.  สถานที่เรียน ห้องเรียน ๒๒๒๖ 
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หมวดที่๒การจัดการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
๑.รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทยีบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ ๑ 
แนะนำการจดักจิกรรมการเรียนรูว้ิชาระบบ
มาตรฐานสิง่แวดลอม ตามหัวข้อ ตอ่ไปนี ้
๑. เนื้อหาสาระในรายวิชา 

 บทที่ ๑ บทนำ 

 บทที่ ๒ ระบบมาตรฐานการจัดการ 

            สิง่แวดล้อมสากล 

 บทที่ ๓ เทคโนโลยีสะอาด 

 บทที่ ๔ การจัดการมลพิษสิง่แวดล้อม 

 บทที่ ๕ ฉลากสิ่งแวดลอ้ม 

 บทที่ ๖ กฏหมายสิ่งแวดลอ้ม 

 บทที่ ๗ การตรวจประเมินระบบ 

           มาตรฐานสิ่งแวดล้อม  

 บทที่ ๘ การขอการรับรองระบบ 

           มาตรฐานการจดัการสิ่งแวดลอ้ม 

 บทที่ ๙ แนวทางในการใช้มาตรฐาน 

           การจัดการสิง่แวดลอ้มขององค์กร 

 บทที่ ๑๐ มาตรฐานสีเขยีวเพือ่องค์กร  

๒. การวัดและประเมนิผล 
 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ ๒ 

บทที่ ๑ บทนำ 

๑.ความหมายและความสำคญัของการ 

จัดการสิ่งแวดล้อม 

 

๓ 

 

๓ 

การเรียนการสอนออนไลน ์
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

๒. หลักสำคัญในการทำระบบการ 

จัดการสิ่งแวดล้อม 

๓.หลักของ PDCA 

๔. ประโยชน์ของการจดัการ 

สิ่งแวดล้อม 

๕. บทสรุป 

มอบหมายงานเรื่องการวเิคราะห์ระบบการ

จัดการสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ศึกษา 

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ ๓ 

บทท่ี ๒ ระบบมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อมสากล 

๑. ความหมายและหลักสำคญัของระบบ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

๒.นโยบายสิ่งแวดล้อม 

๓. ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

๔. การปฏิบัติและการดำเนินการ 

๕. การตรวจสอบ 

๖. บทสรุป 

มอบหมายงานเรื่องการวเิคราะห์ความ

คาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจาก 

ระบบบรหิารจัดการสิง่แวดลอ้ม 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๔ 
การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

   ๑.ลักษณะของปัญหาสิง่แวดล้อม 

   ๒.เกณฑ์ในนการประเมินลกัษณะปัญหา

สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร 

  ๓.เกณฑ์ในนการประเมินลกัษณะปัญหา

  การเรียนการสอนออนไลน ์
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

สิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะ 

  ๔.การจัดลำดับความสำคัญของลักษณะ

ปญัหาสิง่แวดล้อม 

  ๕.การประเมนิลักษณะปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

  ๖.แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม 

มอบหมายงานเรื่องการประเมินลักษณะ

ปัญหาสิง่แวดล้อมในพืน้ทีศ่ึกษา 

การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๕ 
บทที่ ๓ เทคโนโลยีสะอาด 
๑.นิยามและความหมายของเทคโนโลยีสะอาด 
๒ ความสำคัญของเทคโนโลยสีะอาด 
๓.รูปแบบของเทคโนโลยีสะอาด 
๔. ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี
สะอาด 
๕. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด 
๖. บทสรุป 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๖ 
การประยุกต์หลักการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อจัด
กิจกรรมในองค์กร 
๑.การใช้เทคโนโลยีสะอาดในบ้าน 
๒.การใช้เทคโนโลยสีะอาดในชมุชน 
๓.การใช้เทคโนโลยสีะอาดในโรงเรียน 
๔.การใช้เทคโนโลยสีะอาดในมหาวิทยาลยั 
๕.การใช้เทคโนโลยสีะอาดในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
มอบหมายงานเร่ืองการประยุกต์หลักการ
เทคโนโลยสีะอาดเพื่อจัดกิจกรรมในองค์กร 
 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์



มคอ. ๕ 
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๗ 
บทที่ ๔ การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
๑.นิยามและความหมายของการจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 
๒. ประเภทของมลพิษสิ่งแวดลอ้ม 
๓.หลักการจัดการและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม 
๔. การนำของเสียไปใช้ประโยชน์ 
๕. ประโยชน์จากการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
๖. บทสรุป 
มอบหมายงานเรื่องแผนผังความคิดการจัด
กิจกรรมจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในโรงงาน 
อุตสาหกรรม โดยยึดหลัก 5R 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

บทที่ ๕ ฉลากสิ่งแวดล้อม 
๑.นิยามและความหมาย 
๒. ประเภทของฉลากและประกาศสิ่งแวดล้อม 
๓.วิธีรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม 
๔.โครงการฉลากสิ่งแวดล้อม 
๕. โครงการฉลากเขียวของประเทศไทย 
๖.บทสรุป 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๘ 
บทที่ ๖ กฏหมายสิ่งแวดล้อม 
๑. ความสำคัญของกฏหมาย 
๒. กฏหมายเก่ียวกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. กฏหมายตามประเภทของมลพิษ 
๔. พระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
๕. ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

๖. บทสรุป 

การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๙ 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO ที่
เกี่ยวกับงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
๑.ISO 9001 
๒.ISO 14001 
๓.มอก.17025 
๔.มอก.18001 
๕.ISO 22000 
๖.ISO 26000 
๗.ISO 50001 
บทสรุป 
มอบหมายงานเรื่องการบูรณาการมาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๑๐ 
บทที่ ๗ การตรวจประเมินระบบมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม 
๑. ความสำคัญของการประเมินประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
๒. บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ที่เก่ียวข้อง 
๓. การประเมินผลการดำเนินงาน 
๔. การตรวจประเมินภายในและแผนการตรวจ
ประเมินภายใน 
๕. การรายงานผลและการทบทวนของฝ่าย
บริหาร 
๖. บทสรุป 
รายการการตรวจประเมิน 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก
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มอบหมายงานเร่ืองสรุปข้อมูลข้อบกพร่อง 
Major, Minor และObservation และรายการ
การตรวจประเมิน Checklis 
การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๑๑ 
บทที่ ๘ การขอการรับรองระบบมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
๑.ข้ันตอนการขอรับรอง 
๒.หลกัการขอการรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
๓.ขั้นตอนการรับการตรวจประเมินระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
๔.หน่วยงานให้การรับรองระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO14001 ในประเทศไทย 
๕. การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน 
๖.บทสรุป 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งท่ี ๑๒ 
บทที่ ๙ แนวทางในการใช้มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร 
๑. ปัจจัยที่เก่ียวข้องการนำมาใช้ในระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
๒. การพัฒนาบุคลากร 
๓. การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมขององค์กร 
๔. แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
๕. บทสรุป 
มอบหมายงานเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง 
 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๑๓ 
บทที่ ๑๐ มาตรฐานสีเขียวเพือ่องค์กร   
๑.นิยามและความหมายของมาตรฐานสีเขียว 
๒.ระบบมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานสีเขียว 
๓.สำนักงานสีเขียว 
๔.มหาวิทยาลัยสีเขียว 
๕.กิจกรรม ๕ส 
๖.ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมในโครงการ
สำนักงานสีเขียวและโครงการมหาวิทยาลยัสี
เขียว 
๗.บทสรุป 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๑๔ 
การจัดทำสื่อการเรียนรู้ในโครงการสำนักงานสี
เขียว/มหาวิทยาลัยสีเขียว 
๑.ความหมายของสื่อการเรียนรู้ 
๒.ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ 
๓.ประเภทของสื่อการเรียนรู ้
๔.ประโยชน์ของสื่อการเรียนรู้ 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

พรรณไม้ในพืน้ที่สีเขียว 
๑.พื้นที่สีเขียวในเมือง 
๒.ความสำคัญและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว 
๓.พรรณไม้ดักจับฝุ่นละออง 
๔.พรรณไม้ลดสารมลพษิทางอากาศ 
๕.หลังคาเขียว 

๓ ๓ การเรียนการสอน แบบ On Demand 

การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๑๕ 
โครงการสำนักงานสีเขียว/มหาวิทยาลัยสีเขียว 
๑.กิจกรรมสำนักงานสีเขียว 
 ๑.๑ การใช้พลังงานและทรัพยากร 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

 ๑.๒ การจัดการของเสีย 
 ๑.๓ การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สำนักงาน 
 ๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง 
๒.กิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขยีว 
 ๒.๑ สิ่งแวดล้อมสีเขียว 
 ๒.๒ การบริการสีเขียว 
 ๒.๓ กิจกรรมสีเขียว 

โครงการสีเขียวเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ในองค์กร 
๑.มหาวิทยาลัยสีเขียว 
๒.โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสีเขียว 
๓.สำนักงานสีเขียว 
๔.โครงการ/กิจกรรม สำนักงานสีเขียว 
๕.ห้องสมุดสีเขียว 
๖.โครงการ/กิจกรรม ห้องสมุดสีเขียว 
มอบหมายงานเร่ืองการจัดทำโครงการสีเขียวเพื่อ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในองค์กร 

๓ ๓ การเรียนการสอน แบบ On Demand 

 
 
๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรยีนรูข้องรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีที่มีนัยสำคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้าม)ี 

นัยสำคญัของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   

   

   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
๓. ประสิทธผิลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม ๑) บรรยายเพื่อทำความเข้าใจ
ร่วมกันเก่ียวกับจิตสำนึกและ

เขา้ใจธรรมชาต ิการมีวินยั ตรง
ต่อเวลา และความรบัผิดชอบตอ่
ตนเอง ผู้อื่น และสังคม รวมทั้ง
การเคารพกฏระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆขององค์กร และ
สังคม 

๒)  บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
เก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรม
ทางวชิาการและวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งมีจิตสาธารณะในการเข้า
ร่วมกิจกรรมมหาวิทยาลัยสีเขียว
และกิจกรรมในระบบการ     
จัดการสิ่งแวดล้อมของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

     /   

ความรู้ ๑) สืบคน้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับ
เทคโนโลยสีะอาด  
๒)  สบืค้นข้อมูลเกี่ยวกับฉลาก
สิ่งแวดล้อม 
๓)  สบืค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
กฏหมายสิ่งแวดล้อมที่นำมาใช้
ในระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม  
๔)  จัดทำสื่อการเรียนรูใ้นการ
จัดโครงการ /กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร 

/   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

ทกัษะทางปัญญา ๑) บรรยาย ยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา 
๒)  มอบหมายงาน 
     - การจัดกิจกรรมดำเนินการ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับนโยบายการ
จัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
    - เทคโนโลยสีะอาดในองค์กร 
    - การจัดรายการการตรวจ
ประเมินและขัน้ตอนการตรวจ
ประเมิน 
    -  การจัดทำกิจกรรมใน
โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
องค์กร โครงการสำนักงานสี
เขียว/มหาวิทยาลัยสีเขียว/
ห้องสมุดสีเขียว 
 

    /   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

๑) มอบหมายทำงานเพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
องค์กรและจัดลำดบัความสำคญั
ของปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๒)  บรรยาย และอภิปรายร่วม
เก่ียวกับ การจัดกิจกรรม
ดำเนินการระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ 
  -นโยบายการจัดการ
สิ่งแวดล้อมขององค์กร     
  -เทคโนโลยสีะอาดในองค์กร  
  -การจัดทำกิจกรรมในโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในองค์กร 
โครงการสำนักงานสีเขียว/ 
มหาวิทยาลยัสีเขียว/ห้องสมุดสี
เขียว 
๓) มอบหมายงานให้จัดทำสื่อ
การเรียนรู้ เพือ่นำมาใช้เป็นสื่อ
การเรียนรู้ในโครงการ/กิจกรรม
จัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
ชุมชน 
 

/   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) สืบคน้ข้อมูลเก่ียวกับการจัด
กิจกรรมในโครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในองคก์รตามระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ISO)  
๒) วิเคราะห์การจัดลำดบั
ความสำคัญของประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในองค์กร/หน่วยงาน เพือ่
วางแผนในการสื่อสารด้าน
สิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมด้าน
สิ่งแวดล้อม และการจัดทำ
โครงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
๓) บรรยายและเรียนออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม Google Meet 
Google Classroom  
๔)  บรรยาย พร้อมใช้สื่อ 
Power Point เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมในโครงการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร 
โครงการสำนักงานสีเขียว/
มหาวิทยาลยัสีเขียว/ห้องสมุดสี
เขียว 
๕)  นำเสนองานโดยใช้สื่อ 
Power Point ผ่านโปรแกรม 
Google Meet, Google 
Classroom  
 

/  การจัดการเรียนการสอนออนไลน ์

 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
           การระดมความคดิเพื่อประเมินประเด็นปัญหาสิง่แวดล้อม สื่อการเรยีนรูใ้นจัดกจิกรรม ISO14001 มาตรฐานสีเขียว 
โครงการสำนักงานสีเขียว/มหาวิทยาลัยสีเขียว ห้องสมุดสีเขียว และการท่องเทีย่วสีเขยีว 
 

หมวดที่๓สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ...............๓๕................... คน 
 
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเ่มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา...................๓๕............... คน 
 
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)....................-.............. คน 
 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คดิเป็นร้อยละ 

A ๖ ๑๗.๑๔ 

A- ๑๑ ๓๑.๔๓ 

B+ ๑๑ ๓๑.๔๓ 

B ๕ ๑๔.๒๙ 

B- ๒ ๕.๗๑ 

C+ - - 

C - - 

C- - - 

D+ - - 

D - - 

D- - - 

F - - 

I - - 

 
 
๕. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถา้มี) 
 ….............................................................................................................................................................................. 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๕ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิา 

ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลการเรยีนรูท้ี่กำหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
 

๖.๑ ความคลาดเคลือ่นด้านกำหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

  

 
๖.๒ ความคลาดเคลือ่นด้านวธิีการประเมินผลการเรียนรู ้ (ถา้มี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

  

 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

          ในระหวา่งการสอนรายวิชา มีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใ้นรายวิชา ได้จาก 

การสอบถามนักศึกษา การสมัภาษณ์นักศึกษา หรอืการ

ตรวจงานนักศึกษา รวมถงึการพจิารณาจากผลการทดสอบ

ย่อยหรือหลังจากการวดัผลในส่วนต่าง ๆ 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของ

รายวชิา ได้มีการวางแผนการปรบัปรุงการสอนและ

รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกดิคณุภาพมากขึน้ ปรับปรุงรายวชิา

ทุก ๕ ปี รวมถงึการสืบค้นกรณีศึกษามาให้นักศึกษาฝึกการ

วิเคราะห์ข้อมลู เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่แตกต่าง และเปน็

ประโยชน์ตอ่นักศึกษามากที่สดุ 

 

หมวดที่๔ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนนิการ 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 

  

 
 
 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๖ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๒.ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

  

 

หมวดท่ี๕การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

…................................................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................. ...................................... 

 

๑.๒ ความเหน็ของอาจารย์ผูส้อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

…............................................................................................................................................................... .... 

…................................................................................................................................................................... 

 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอีื่น 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคญัจากผลการประเมินโดยวิธอีื่น 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

…................................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................................... 

 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

….................................................................................................... ............................................................... 

…...................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๗ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที่๖แผนการปรับปรุง 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที่ผา่นมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการดำเนินการ 

-นักศึกษามีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกจิกรรมในโครงการ

มหาวิทยาลยัสีเขยีว  

-การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน ผ่าน

โปรแกรม Google Meet 

- นักศึกษาเกิดความตระหนกัในรักษาสิ่งแวดล้อมใน

สถานศึกษา 

 

 
๒. การดำเนนิการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
           การสืบค้นข้อมลูเพื่อจัดสื่อการเรียนรูใ้นการจดักจิกรรมของ ISO14001 มาตรฐานสีเขยีว โครงการสำนักงานสีเขียว/
มหาวิทยาลยัสีเขยีว ห้องสมดุสีเขียว และการท่องเที่ยวสีเขียว 
 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาต่อไป 

ขอ้เสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

-การสืบค้นข้อมูลเพือ่จัดทำสือ่การเรยีนรูก้ารจัดกจิกรรมของ 
ISO14001 มาตรฐานสีเขยีว โครงการสำนักงานสีเขยีว/
มหาวิทยาลยัสีเขยีว ห้องสมดุสีเขียว และการท่องเที่ยวสีเขียว 
-การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน ผ่าน
โปรแกรม Google Meet, Google Classroom 

ปีการศกึษา ๒๕๖๕ ผศ.นิธินาถ 

เจริญโภคราช 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 มีการจัดโครงการศึกษาดูงาน ที่เน้นการจัดกิจกรรมโดยการบูรณาการหลายวิชามาจัดกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้นักศึกษา
เกิดความตระหนักจากการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 
           
ลงชื่อ ……………………………………………………………                 ลงชื่อ …………………………………………… 

        (ผศ.นิธนิาถ  เจริญโภคราช)                                        (     ) 

        อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา                             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

วันที่ ๒๕ เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔                           วนัที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 


