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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
รหัสวิชา  EVS ๒๒๐๓ รายวิชา การควบคุมมลพิษทางเสียง 

สาขาวิชา.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   EVS ๒๒๐๓ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การควบคุมมลพิษทางเสียง 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Noise Pollution Control 
๒. จ านวนหน่วยกิต  ๓ (๒ – ๓ - ๕)  
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑  หลักสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
     ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเลือก  
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
     ๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ศิวพนัธุ์  ชูอนิทร์ 
     ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  รองศาสตราจารย์ศิวพนัธุ์  ชูอนิทร์ 
๕.  สถานที่ติดต่อ   สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
E – Mail : sivapan.ch@ssru.ac.th 

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๑/ ชั้นปีที่ ๔ 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้ ประมาณ ๓๕ คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
๙. สถานที่เรียน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

Sivapan.ch@ssru.ac.th    หน้า | ๒ 
รายวิชา EVS ๒๒๐๓ สาขาวิชา วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
รายวิชามลพิษทางเสียงเป็นรายวิชาที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง เสียงและมลพิษทางเสียง ผลกระทบของ

มลพิษทางเสียง การวิเคราะห์เสียง การตรวจวัดระดับเสียง การวิเคราะห์เสียง เสียงในชุมชน เสียงรบกวน การประเมินผลกระทบจาก
มลพิษทางเสียง การควบคุมมลพิษทางเสียง การควบคุมมลพิษทางเสียงในอุตสาหกรรม หลักการและการประยุกต์แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง และสามารถใช้เครื่องมือในการตรวจวัดระดับเสียงได้ มีความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับมลพิษทางเสียง 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  การปรับปรุงรายละเอียดของรายละเอียดรายวิชา (มคอ ๓) นี้ เพื่อให้รายวิชามีความสมบูรณ์และทันสมัยขึ้น  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
เสียงและมลพษิทางเสียง ผลกระทบของมลพิษทางเสยีง การวิเคราะห์เสียง การตรวจวัดระดบัเสียง การวิเคราะห์เสียง เสียงใน

ชุมชน เสยีงรบกวน การประเมนิผลกระทบจากมลพิษทางเสียง การควบคุมมลพิษทางเสียง การควบคุมมลพิษทางเสียงใน
อุตสาหกรรม หลักการและการประยุกต์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการจัดการและควบคุมมลพิษทางเสียง 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาบรรยายผา่นระบบ
ออนไลน์ Google Meet 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

มีการฝึกปฏิบัติในการตรวจวัด
ระดับเสียงในชุมชน ๔๐ ชั่วโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง ๕ 
ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ผู้รับผิดชอบรายวชิามชี่องทางการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา ใช้เวลา  ๑ ชั่วโมงต่อสปัดาห์  ดังนี ้
 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้องศูนย์วทิยาศาสตร์ ชั้น ๓ อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ างาน/มือถือหมายเลข  ๐๘๘ ๖๑๙๙๙๗๘ 
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)   sivapan.ch@ssru.ac.th 

๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)  ID Line : c.sivapan 
https://www.facebook.com/sivapan.chooin 

๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) เว็ปไซต์ส่วนตัว
 https://elsci.ssru.ac.th/sivapan_ch/ 
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หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีจิตส านึกและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่น และสงัคม  
  (๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓)  เคารพกฎระเบียบและข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 (๔)  มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะชว่ยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 
 (๕)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒   วิธีการสอน 

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมทางวิชาชีพดา้นวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและ
การเข้าร่วมกิจกรรม 

 (๒)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 (๓)  ประเมินจากการกระท าทจุริตในการสอบ 
 (๔)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหามลพิษทางเสียง  

 (๒)  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์มลพิษทางเสียง ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และนานาชาติ 

 (๓)  สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านมลพิษทางเสียง วางแผน แนวทางการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางเสียงได้ มี
ความรู้ในการติดตามตรวจวัดระดับเสียง การด าเนินการจัดการเพื่อป้องกันผลกระทบจากมลพิษทางเสียงได ้

๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยายทฤษฎีความรู้ด้านมลพิษทางสียง  
(๒) มอบหมายงานให้ค้นคว้าบทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษท าการแปลและน าเสนอ  
(๓) มอบหมายงานให้ท าปฏิบัติการตรวจวัดระดับเสียงและท ารายงานผลการตรวจวัดและน าเสนอ 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ทดสอบย่อย  
(๒) สอบกลางภาค 
(๓) สอบปลายภาค 
(๔) วัดผลจากการน าเสนอรายงานการค้นควา้และแปลงานวิจัยด้านมลพิษทางเสียง 
(๕) วัดผลจากรายงานการตรวจวัดระดับเสียง 
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๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล 

 (๒)  สามารถคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการและเชื่อมโยงเป็นองค์รวม 
 (๓)  สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์และแก้ปัญหาที่เผชิญได้ 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย ยกกรณีศึกษา 
(๒) มอบหมายงานให้ค้นคว้าบทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษท าการแปลและน าเสนอ  
(๓) มอบหมายงานให้ท าปฏิบัติการตรวจวัดระดับเสียงและท ารายงานผลการตรวจวัดและน าเสนอ 

๓.๓   วิธีการประเมินผล 
(๑) ทดสอบย่อย  
(๒) สอบกลางภาค 
(๓) สอบปลายภาค 
(๔) วัดผลจากการน าเสนอรายงานการค้นควา้และแปลงานวิจัยด้านมลพิษทางเสียง 
(๕) วัดผลจากรายงานการตรวจวัดระดับเสียง 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ ทัง้ในฐานะผูน้ าหรือสมาชิกของกลุ่ม ใจกว้าง รับฟังและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น 
 (๒)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
 (๓)  สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นปัญหาในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) มอบหมายงานให้ค้นคว้าบทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษท าการแปลและน าเสนอ  
(๒) มอบหมายงานให้ท าปฏิบัติการตรวจวัดระดับเสียงและท ารายงานผลการตรวจวัดและน าเสนอ 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด 
(๒) ประเมินจากรายงาน  
(๓) ประเมินจากสังเกตพฤติกรรมในการท างานเปน็กลุ่ม 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
 (๑)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ทั้งทักษะการพูด เขียน อ่าน ฟัง 

 (๒)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ น าเสนอ และสื่อสารได้อย่างเหมาะสมทันตอ่ความก้าวหน้าของ
สถานการณป์ัจจุบนั 

 (๓)  สามารถคิดวิเคราะห์ จ าแนกและตีความข้อมูลทัง้เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพเพื่อแก้ไขปญัหาและตัดสนิใจ 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

Sivapan.ch@ssru.ac.th    หน้า | ๕ 
รายวิชา EVS ๒๒๐๓ สาขาวิชา วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕.๒   วิธีการสอน 
 (1) มอบหมายให้แบบฝึกหัดในการค านวณที่เก่ียวข้องกับด้านมลพิษทางเสียง 
 (2) มอบหมายให้ท าการตรวจวดัระดับเสียง 
 (3) มอบหมายงานให้ท าการค้นคว้างานวิจัยที่เป็นบทความภาษาอังกฤษ ท าการแปล และน าเสนองานหน้าขั้นเรียน 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากรายงายผลการตรวจวัดและงานแปลบทความวิจยั การน าเสนอ และการร่วมอภิปรายผล 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  
สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  
เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑ แนะน ารายวิชา 
คว ามรู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ คลื่ น เ สี ย ง  :
ความหมายของเสียง มลพิษทางเสียง การ
เกิดเสียง คลื่นเสียง ลักษณะสมบัติทาง
ฟิสิกส์ของคลื่น 

๕ -  บรรยาย ประกอบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
ออนไลน์ Google Meet 
-  ให้ท าแบบฝึกหัด  
-  มอบหมายงาน 
 
 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์

๒ มลพิษทางเสียงและผลกระทบ : หูกับการได้
ยิน กลไกการได้ยิน  ความสามารถในการรับ
ฟังเสียง ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง 

๕ -  บรรยายประกอบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
ออนไลน์ Google Meet 
-  มอบหมายงานค้นคว้า
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกับ
มลพิษทางเสียงเปน็
ภาษาอังกฤษ  

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๓  การวิเคราะห์เสียง  
๑. ก าลังเสียง ความเข้มเสียง และความ

ดันเสียง  
๒.  เดซิเบล ระดับเสียง การรวมระดับ

เสียงในหน่วยเดซิเบล  
๓.  การลบระดบัเสียงในหน่วยเดซิเบล 

ความดังและระดับความดังเสียง  
๔. การวิเคราะห์เสียงแยกตามความถี่ 

การตรวจวัดระดับเสียง   
๑. ประโยชน์ของการตรวจวัดระดบัเสียง  
๒. การตรวจวัดระดับเสียงเบื้องต้น  
๓. เครื่องวัดระดับเสียง  
๔. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีผลตอ่การ

ตรวจวัดระดับเสียง  
๕. การตรวจวัดระดับเสียง 

เสียงภายนอกอาคารและเสียงในชุมชน  
๑. แหล่งก าเนิดของมลพิษทางเสียง  
๒. ชนิดของเสียง   
๓. ระดับเสียงทางสถิติ  
๔. ระดับเสียงเฉลี่ยสมมลู 
๕. ระดับเสียงเฉลี่ยสมมลูกลางวัน - 

กลางคืน 

๕ -  บรรยายประกอบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ผ่าน
ระบบออนไลน์ Google 
Meet 
-  ให้ผู้เรียนท า
แบบฝึกหัดออนไลน์ด้วย
google form 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์

๔ เครื่องตรวจวัดระดับเสียง  ๕ บรรยายประกอบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ผ่าน
ระบบออนไลน์ Google 
Meet 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์

๕ การฝึกการใช้เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
(ปฏิบัติ) 

๕ -  ปฏิบัติการใช้
เครื่องตรวจวัดระดับ
เสียง 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์

๖ การฝึกการใช้เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
(ปฏิบัติ) 

๕ -  ปฏิบัติการใช้
เครื่องตรวจวัดระดับ
เสียง 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

Sivapan.ch@ssru.ac.th    หน้า | ๗ 
รายวิชา EVS ๒๒๐๓ สาขาวิชา วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๗  การฝึกการใช้เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
(ปฏิบัติ) 

๕ -  มอบหมายงานให้
ผู้เรียนท าการตรวจวัด
ระดับเสียงในชุมชน 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์

๘ การฝึกการใช้เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
(ปฏิบัติ) 

๕ -  มอบหมายงานให้
ผู้เรียนท าการตรวจวัด
ระดับเสียงในชุมชน 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์

๙ สอบกลางภาค    
๑๐ เสียงรบกวน 

๑. เสียงรบกวน  
๒. การตรวจวัดเสียงรบกวน 
๓. ฝึกการตรวจวัดเสียงรบกวนรปูแบบ

ต่าง ๆ 

๕ บรรยายประกอบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ผ่าน
ระบบออนไลน์ Google 
Meet 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร ์

๑๑ การฝึกการใช้เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
(ปฏิบัติ) 

๕ มอบหมายงานให้ผูเรียน
ท าการตรวจวัดเสียง
รบกวน 

 

๑๒ มลพิษทางเสียงในอาคารและอตุสาหกรรม  
๑.  เวลาที่เสียงเดินทางและสะท้อนกลับใน
อาคาร  
๒.  การดูดซับเสียง  
๓.  การสูญเสียงพลังงานเสยีงเมื่อส่งผ่าน
วัสดุ  
๔.  เกณฑ์ในการรับเสียงที่มีลักษณะคงที่  
๕.  อัตราการรับเสียง ระดับเสียงในงานอาชี
วอนามัย  
๖.  โครงการอนุรักษ์การได้ยิน เสียงจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 

๕ -  บรรยาย ประกอบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบออนไลน์ Google 
Meet 

-  ให้ท าแบบฝึกหัด  
-  มอบหมายงาน 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ 

๑๓ การฝึกการใช้เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
(ปฏิบัติ) ในการตรวจวัดระดบัเสยีงภายใน
อาคาร 

๕ มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ท าการตรวจวัดระดบั
เสียงภายในอาคาร 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

๑๔ การฝึกการใช้เครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
(ปฏิบัติ) ในการตรวจวัดระดบัเสยีงภายใน
อาคาร 

๕ มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ท าการตรวจวัดระดบั
เสียงภายในอาคาร 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ 

๑๕ การประเมินผลกระทบจากมลพษิทางเสียง 
๑. การประเมินผลกระทบจากมลพษิ

ทางเสียง  
๒. การประเมินระดับเสยีงจาก

การจราจรทางบก  
๓. การประเมินระดับเสยีงจากโครงการ

สนามบิน  
๔. การประเมินระดับเสยีงจากรถไฟ  
๕. การประเมินระดับเสยีงจากโรงงาน

อุตสาหกรรม 
การควบคุม ป้องกันมลพษิทางเสียง 

๑. หลักการทั่วไปในการควบคุมมลพิษ
ทางเสียง  

๒. การควบคุมมลพิษทางเสียงจาก
การจราจร  

๓. การควบคุมเสียงในอุตสาหกรรม 

๕ -  บรรยาย ประกอบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบออนไลน์ Google 
Meet 

-  ให้ท าแบบฝึกหัด  
-  มอบหมายงาน 
 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ 

๑๖ ผู้เรียนน าเสนองานที่ค้นควา้/ผลการตรวจวัด
ระดับเสียง 

๕ -  ผู้เรียนน าเสนองาน 
ผลการตรวจวัดระดบั
เสียง ผ่านระบบ
ออนไลน์ Google 
Meet 

รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ 

๑๗ สอบปลายภาค   รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ทีป่ระเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 
 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 
๑, ๒, ๓, ๕ ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๑ ๔ ๒.๕ % 

 ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๒ ๗ ๒.๕ % 
 สอบกลางภาค ๘ ๓๕ % 
 ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๓ ๑๑ ๒.๕ % 
 ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๔ ๑๔ ๒.๕ % 
 สอบปลายภาค ๑๗ ๓๕ % 

๑, ๒, ๓, ๔, ๕ การน าเสนอรายงานที่แปล ๑๕ ๕ % 
งานทีไ่ด้มอบหมาย / การบ้าน ตลอดภาคเรียน ๑๐ % 
ปฏิบัติการการตรวจวัดระดับเสยีง ๘ ๑๐ % 

๑ การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย น าเสนอ  
ความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคเรียน ๑๐ % 

 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. เอกสารต าราหลัก 
 ศิวพันธุ์ ชูอินทร์. (๒๕๕๖). ความรู้เบื้องต้นด้านมลพิษทางเสียง. กทม : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

๑. มลพิษทางเสียง. (๒๕๔๔). กรมควบคุมมลพิษ   
๒. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม. (๒๕๔๑). เกษม จันทร์แก้ว. โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
๓. การจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน. (๒๕๔๑).  ประธาน อารีพล. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.  
๔. คู่มือวัดเสียงรบกวน. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. Environmental Noise Pollution. (๑๙๙๗). Canniff, P.FJohn Wiley and Sons, New York. 
๖. Basic concepts of sound: lecture note. Bruel & Kjear. (๑๙๙๘). Naerrum. 
๗. Handbook of environmental acoustics. Cowan, J.P. (๑๙๙๔). Van Nostranf Reinhold: Internation 

Thomson. 
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๘. Water resource and environmental engineering. Davis, A. M. & Cornwell, D. A. (๑๙๙๑). New York: 
McGraw-Hill. 

๙. Noise control; measurement, analysis, and control of sound and vibration. Willson, C.E. (๑๙๙๔). 
Florida: Krieger. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
http://www.pcd.go.th กรมควบคุมมลพิษ 
http://www.diw.go.th กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา 
ดังนี ้

(๑) การสนทนาระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน 
(๒) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
(๓) แบบประเมนิผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้

(๑) การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
(๒) ผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค 

๓. การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงจะมีการปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา 

หรือการตรวจงานนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย 
หรือหลังจากการวัดผลในส่วนตา่ง ๆ  
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

จาผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิป์ระสิทธิผลของรายวชิา ได้มีการวางแผนการปรับปรงุการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

(๑) ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและการทดสอบตามข้อ ๔ 
(๒) เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผูส้อนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่แตกต่าง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 
3.ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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EVR ๒๒๐๓ การควบคุมมลพิษทางเสียง                  

 


