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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4204317 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
Industrial Environmental Management

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ ผู้รับผิดชอบรายวิชา
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
อาจารย์ ดร.วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ กลุ่มเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9 ธันวาคม 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมหลักๆ ที่มีความสาคัญ
ต่อประเทศ อาทิได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตเลียมเป็น
ต้น
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีการจัดการแบบ
บูรณการทั้งในส่วนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทางานไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์วัตถุดิบในโรงงาน การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการ
ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ การป้องกันมลพิษก่อนเกิด (Pollution Prevention) การ
จัดการกระบวนการให้ก่อมลพิษน้อยที่สุดหรือใช้เทคโนโลยีสะอาด (waste minimization or
clean technology) ได้
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านการบาบัดมลพิษที่เกิดขึ้น (Treatment technology) ตลอดจน
การจัดการให้ถูกต้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรที่บังคมกฎหมายนั้น

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ อย่าง
ครบถ้วน รายวิชานี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมทั้งทางด้าน กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม การจัดการและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดการ
กับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของมนุษย์ ที่มีสาเหตุจากกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรม นอกจากนั้น นอกจากนั้นยังปรับปรุงืวิธีการสอนจากการบรรยายอย่างเดียวเป็นให้
นักศึกษาสามารถระดมความคิด ความคิดเห็น และทางานเป็นทีมได้ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบการ
แก้ไขปัญหาด้วยกรณีศึกษา (Problem Base Learning) ซึ่งจะสามารถนาไปใช้ได้ในชีวิตการทางาน
จริงและเป็นแนวคิดพื้นฐานที่สาคัญในการเรียนระดับสูงต่อไป

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษานโยบายสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม องค์กรที่เกี่ยวข้อง การจัดการนิคมอุตสากรรม การ
ควบคุมโรงงาน การตรวจและติดตามผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การจดทะเบียนโรงงานและ
เครื่องจักร การให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมในระบบรวมและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน การจัดการเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตอุตสาหกรรม ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
กฎหมายอุตสาหกรรม อุปสรรคและปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน
การวางแผนควบคุมวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในกระบวนการผลิต กลยุทธ์การวางแผน
ควบคุมการเดินระบบป้องกันและกาจัดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
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Study the industrial environmental policies and organizations concerned with
industrial state management, factory control, inspection and follow–up of
environmental problem solving outcomes, the regulation of factories and machines,
provision of environmental services for the whole system and for the factory
environment, the management of environmental claims, determination of industrial
zones, cooperation between the state and private sectors, industrial laws, obstacles
and problems of industrial law enforcement, sustainable industrial development,
planning for control of raw materials and products for good environmental outcomes
in the production process, planning strategies for control of the installation of
pollution prevention systems and treatment of industrial plants, laboratory sessions.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ฝึกปฏิบัติการ 15 ชั่วโมง การศึกษาด้วยตนเอง 5
ต่อภาคการศึกษา
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนให้คาปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคล สามารถปรึกษาโดยการพูดคุยโดยตรงที่
ห้องทางานในเวลาราชการทุกวัน และทาง E-mail ตลอด 24 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒ นานั กศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่ไปกับคุณ ธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยคุณธรรมและจริยธรรมที่มุ่งเน้นได้แก่
 1.1.1 การมีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่น
 1.1.2 มีคุณธรรม และซื่อสัตย์และมีจริยธรรมต่อวิชาชีพของตนเอง
 1.1.3 ให้เกียรติผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างเปิดกว้างและเป็นธรรม
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1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ทางานเป็นกลุ่ม และนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
1.2.2 ฝึกทาแบบฝึกหัด และการทดสอบในชั้นเรียน
1.2.3 แบ่งกลุ่มค้นคว้าเพิ่มเติมนอกสถานที่ และรายงานหน้าชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกาย และความตั้งใจในชั้นเรียน
1.3.2 การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลาและคุณภาพของงาน๓) ประเมินผลจากการสังเกตใน
การเข้าร่วมกิจกรรมหรือทางานกลุ่มของนักศึกษา
1.3.3 ประเมินผลการทดสอบย่อย แบบฝึกหัดและแบบรายงานกลุ่ม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 ด้านความรู้/ความเข้าใจ
มี ค วามรู้ ด้ านการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มอุ ต สาหกรรม องค์ ก รที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อม การจัดการและควบคุมสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงการตรวจ
ติดตามผลการแก้ไขปัญ หาสิ่ งแวดล้อม การให้ บริการด้านสิ่งแวดล้ อมในระบบรวมและสิ่ง แวดล้ อมใน
โรงงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การกาหนดเขตอุตสาหกรรม ความร่วมมือระหว่าง
ภาครั ฐ และเอกชน กฎหมายอุ ต สาหกรรม อุ ป สรรคและปั ญ หาการบั งคั บ ใช้ ก ฎหมาย การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมแบบยั่งยืน การวางแผนควบคุมวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในกระบวนการ
ผลิต รวมถึง กลยุทธ์การวางแผนควบคุมการเดินระบบป้องกันและกาจัดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
 2.1.2 ด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ผู้เรีย นสามารถวิเคราะห์ ระบบในโรงงานอุตสาหกรรม และจัดการบริห ารสิ่ งแวดล้ อมเพื่อให้
เกิดผลประโยชน์ได้สูงสุดกับโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโรงงานได้ รวมถึงการตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การให้บริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในระบบรวมและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การ
กาหนดเขตอุตสาหกรรม ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน กฎหมายอุตสาหกรรม อุปสรรคและ
ปั ญ หาการบั งคับ ใช้ กฎหมาย การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแบบยั่ งยืน การวางแผนควบคุ ม วัต ถุ ดิ บ และ
ผลิ ตภัณ ฑ์เพื่ อสิ่ งแวดล้ อมที่ดีในกระบวนการผลิต รวมถึง กลยุทธ์การวางแผนควบคุมการเดิน ระบบ
ป้องกันและกาจัดมลพิษของโรงงานอุตสาหกรรม
 2.1.3 ด้านการนาไปใช้และประเมินค่า
สามารถนาความรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมได้
รวมถึงมีความเข้าใจและสามารถบู รณการศาสตร์หลายแขนงด้านสิ่ งแวดล้อมอื่นๆ มาช่วยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานให้มีประสิทธิภาพได้สูงขึ้น
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2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายเนื้อหาโดยผู้สอนประมาณร้อยละ 70
2.2.2 การแบ่ งกลุ่ ม นั ก ศึกษาช่ว ยกัน แก้ไขปั ญ หาในกรณี ศึกษา (Problem Base Learning, PBL)
ร้อยละ 30 โดยขั้นตอนการศึกษาแบบนี้แบ่งออกเป็น
- ขั้นตอนกาหนดปัญหา
- ขั้นตอนการวางแผนแก้ไขปัญหา
- ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
- ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินการแก้ไขปัญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียนที่ตรงต่อเวลาและความตั้งใจในชั้นเรียน
2.3.2 ประเมินความรู้ จากการทารายงานกลุ่มและการทดสอบย่อยในชั้นเรียน
2.3.3 ประเมินผลจากการทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงเวลา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
 3.1.1 สามารถนาความรู้ทางทฤษฎี/ปฏิบตั ไิ ปใช้ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
พัฒ นาความคิดที่เป็ นระบบทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความคิดที่ เป็นตรรกะมีเหตุและผล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดที่เป็นระบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ความคิดนี้
สามารถนาไปใช้จริงได้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
3.2 วิธีการสอน
ทาการบรรยายให้เกิดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหา และมีการแบ่งกลุ่ม
นักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหากรณีศึ กษาตัวอย่าง (Case Study) เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดแบบมีส่วน
ร่วมกัน และเกิดกระบวนการทางานเป็นทีม ทาให้สามารถแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมทุกส่วนของ
องค์กร
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากรายงานการแบ่งกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหากรณีศึกษา
3.3.2 ความตั้งใจ และมีส่วนร่วมกับทีมในการทางาน
3.3.3 ประเมินจากผลการทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค
3.3.4 ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบตนเอง
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 4.1.1 พัฒนาทักษะความมีมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลอื่นหรือเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน พัฒนาสภาวะ
การเป็ นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีมเพื่อให้ เกิดความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองและ
ทีมงาน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 แบ่งกลุ่มจัดทารายงานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมในแต่ละประเภท
4.2.2 มอบหมายงานรายบุคคลในการจัดหาตัวอย่างการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมในด้าน
ต่างๆ และมีการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4.2.3 อภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจหน้าชั้นเรียนเพื่อให้เกิดทักษะการสื่อสารและหาเหตุผลในการ
โต้ตอบและอภิปราย
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากรายงานกลุ่ม การส่งรายงานตรงต่อเวลา และการมีส่วนร่วมในการทางาน
ภายในกลุ่ม
4.3.2 ประเมินผลจากการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4.3.3 ประเมินผลจากความสนใจในชั้น การโต้ตอบและซักถาม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 พัฒนาทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการทารายงานและนาเสนอ
รายงานหน้าชั้นเรียนด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เหมาะสม และสามารถสื่อสารได้ดี
 5.1.2 พัฒ นาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นหาข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่
เพื่อใช้ในการทารายงานกลุ่ม และรายงานบุคคล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมมอบหมายงานกลุ่ม ในการทารายงานและเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.2 มอบหมายงานรายบุ ค คลในการจั ด หาข้ อ มู ล ในการท ารายงานเกี่ ย วกั บ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมที่สาคัญ ในประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
นั้นๆ โดยทาการหาข้อมูลจาก website ที่เกี่ยวข้อง
5.2.3 การนาเสนอรายงานกลุ่มด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาในการนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง
5.3.3 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและซักถาม เพื่อเกิดการสื่อสารภายในห้องเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1.แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

หน่ ว ยที่ 1 ความหมายของการจัด การ 3
สิ่ งแวดล้ อ มอุต สาหกรรม และค าศัพ ท์
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

2

หน่ ว ยที่ 2 แนวคิ ด และธรรมภิ บ าลใน 3
การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

3-4

หน่ ว ยที่ 3 องค์ ก ร และกฎ หมายที่ 6
เกี่ ย วข้ อ งในการควบคุ ม และจั ด การ
สิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม

5

หน่ วยที่ 4 การจดทะเบี ย นโรงงานและ 3

จานวน
ชั่วโมง
ที่สอน

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัว และอธิบายเนื้อและขอบเขตรายวิชา จุดประสงค์
และ เป้ า หมายของรายวิ ช า เกณฑ์ ก ารวั ด ผลและประเมิ น ผล แนะน า
หนังสือ และwebsite เพิ่มเติม
2. ทดสอบความรู้พื้นฐานเบื้องต้นทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (Pre-Test)
ก่อนนาเข้าสู่บทเรียน
3. น าเข้ าสู่ บ ทเรีย นที่ 1 ความหมายและนโยบายการจั ด การสิ่ งแวดล้ อ ม
อุตสาหกรรม
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน แผ่นใส/Power point
2. ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับหน่วยที่ 2 โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มระดม ความคิด
และความรู้ที่ได้จากบรรยายเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจารย์ได้กาหนดไว้

ดร.วาศนศักดิ์
ลิ้มควรสุวรรณ

ดร.วาศนศักดิ์
ลิ้มควรสุวรรณ

1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน แผ่นใส/Power point
ดร.วาศนศักดิ์
2. ท ากิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยที่ 3 โดยการแบ่ งออกเป็ น กลุ่ ม ระดม ลิ้มควรสุวรรณ
ความคิ ดและความรู้ที่ ได้ จากบรรยายเพื่ อแก้ไขปั ญ หาที่ อาจารย์ ได้
กาหนดไว้
1. ทดสอบย่ อ ย แนวคิ ด หลั ก การ และกฎหมายเกี่ ย วกั บ การจั ด การ ดร.วาศนศักดิ์
8
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เครื่ อ งจั ก ร และการให้ บ ริ ก ารด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ มในระบบรวมและแต่ ล ะ
โรงงานอุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
บรรยายประกอบ สื่อการสอน แผ่นใส/Power point
ท ากิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยที่ 4 โดยการแบ่ ง ออกเป็ น กลุ่ ม ระดม
ความคิ ดและความรู้ที่ ได้ จากบรรยายเพื่ อแก้ไขปั ญ หาที่ อาจารย์ ได้
กาหนดไว้
บรรยายประกอบ สื่อการสอน แผ่นใส/Power point
ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับหน่วยที่ 5 โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มในการจัดทา
รายงานกรณีศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม วิธีการจัดการแก้ไข
ปัญหา และอุปสรรคและปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย
บรรยายประกอบ สื่อการสอน แผ่นใส/Power point
ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับหน่วยที่ 6 โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มในการจัดทา
รายงานกรณีศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม และวิธีการจัดการ
แก้ไขปัญหา และอุปสรรคและปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย

ลิ้มควรสุวรรณ

2.
3.

6

หน่ ว ยที่ 5 การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น 3
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเขตอุตสาหกรรม

1.
2.

7

หน่ ว ยที่ 6 อุ ป สรรคและปั ญ หาการ 3
บังคับใช้กฎหมาย

1.
2.

8
9-10

สอบกลางภาค
หน่วยที่ 7 การพัฒนาอุตสาหกรรมแบบ 6
ยั่งยืน

1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน แผ่นใส/Power point
2. ท ากิ จ กรรมที่ เกี่ ย วกั บ หน่ ว ยที่ 7 โดยการศึ ก ษาดู งานนอกสถานที่
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน แผ่นใส/Power point
2. ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับหน่วยที่ 8 โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม
เพื่อระดมความคิด และหาความรู้ใหม่โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ หาแนวทางในการวางแผนการจั ด การวั ต ถุ ดิ บ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมแต่ละประเภท
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน แผ่นใส/Power point

ดร.วาศนศักดิ์
ลิ้มควรสุวรรณ

11

หน่ ว ยที่ 8 การจั ด การวางแผนการ 3
ควบคุ ม วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ
สิ่งแวดล้อมที่ดีในกระบวนการผลิต

12

หน่ วยที่ 9 การจั ดการวางแผนการเดิน 3

9

ดร.วาศนศักดิ์
ลิ้มควรสุวรรณ
ดร.วาศนศักดิ์
ลิ้มควรสุวรรณ

ดร.วาศนศักดิ์
ลิ้มควรสุวรรณ

ดร.วาศนศักดิ์

มคอ. 3

ระบบป้องกันการเกิดมลพิษ

13-14

หน่วยที่ 10 การจัดการวางแผนการเดิน 6
ร ะ บ บ ก า จั ด ม ล พิ ษ ข อ ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรม

15

สอบปลายภาค

2. ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับหน่วยที่ 9 โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม เพื่อ ลิ้มควรสุวรรณ
ระดมความคิด และหาความรู้ใหม่โดยผ่ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
จัด ท ารายงานการวางแผนการเดิน ระบบป้ อ งกั น และก าจัด มลพิ ษ ตาม
กรณีศึกษาที่อาจารย์ได้กาหนดไว้
3. ทดสอบย่อย การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน แผ่นใส/Power point
ดร.วาศนศักดิ์
2. ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับหน่วยที่ 10 โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม เพื่อ ลิม้ ควรสุวรรณ
ระดมความคิด และหาความรู้ใหม่โดยผ่ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และ
จัด ท ารายงานการวางแผนการเดิน ระบบป้ อ งกั น และก าจัด มลพิ ษ ตาม
กรณีศึกษาที่อาจารย์ได้กาหนดไว้
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3,
3.1.1
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 2.1.1,
2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 4.1.1,
5.1.1, 5.1.2,
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 3.1.1,
4.1.1

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการ วิธีการทวนสอบ
ประเมินผล
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
5
5%
สอบกลางภาค
8
25%
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
12
5%
สอบปลายภาค
15
35%
ก ารวิ เค ราะ ห์ ก รณี ศึ ก ษ า ตลอดภาคการศึกษา
20%
ค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ
การส่งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรียน
ตลอดภาคการศึกษา
10%
การมีส่วนร่วมในการตอบและ
อภิปรายคาถาม

3. การประเมินผลการศึกษา
แบบอิงกลุ่ม

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ.2557. การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม. กรุงเทพ ฯ: ฝ่ายเอกสาร
ตารา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
มนัส สุวรรณ, 2549, การจัดการสิ่งแวดล้อม: หลักการและแนวคิด, พิมพ์ครั้งที่ 1, โอเดียนสโตร์,
กรุงเทพฯ, 168 หน้า.
ธเรศ ศรีสถิต, 2549, รวมกฎหมายและกฎกระทรวงสาหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, พิมพ์
ครั้งที่ 1, สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 512 หน้า.
กิตติภูมิ มีประดิษฐ์, 2540, มนุษย์ อุตสาหกรรม และสภาพแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 1, ศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม, กรุงเทพฯ, 140 หน้า.
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์, 2550, หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน, พิมพ์ครั้งที่ 1, สมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ, 376 หน้า.
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, ประมวลสาระชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์และสังคม
เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1,สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี, 321 หน้า.
เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์, 2543, การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 1, นนทบุรี, 118
หน้า.
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541, รายงานฉบับสมบูรณ์: มิติใหม่ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์, 2546, เอกสารประกอบคาสอนวิชา EV 642 Environmental
Quality Management, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อม
และวัสดุ สายวิชาเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม, กรุงเทพฯ.
สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2546, ความรู้เบื้องต้นเรื่องการป้องกันมลพิษ, กรม
ควบคุมมลพิษ, กรุงเทพฯ.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อ สิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม รวมทั้ง เว็บไซด์ที่
เกี่ยวกับองค์กรและกฎหมายสิ่งแวดล้อม เช่น http://www.pcd.go.th เป็นต้น

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยทาการประเมินจาก
นักศึกษา ดังนี้
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- การโต้ตอบการพูดคุยระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- พฤติกรรมของผู้เรียน ความตั้งใจและการสนใจการเรียนในห้อง

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีดังนี้
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- ผลการสอบย่อยในห้องเรียน กลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากทาการประเมินการสอนแล้วในหัวข้อที่ 2 ทาการพิจารณาผลการประเมิน และปรับปรุง
การสอนโดยทาการหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ การทาวิจัยในชั้นเรียน หรือไปอบรมสั มมนาการจัดการเรียน
การสอนเพื่อทาการพัฒนาปรับปรุงการสอน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ระหว่างการสอนรายวิชา มีการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการตั้ง
ปัญหาในชั้นเรียน และติดตามการแก้ไขปัญหา ตลอดจนตรวจติดตามรายงานของนักศึกษาที่กาหนดให้ใน
ชั้นเรียน นอกจากนั้นมีการทดสอบย่อยในชั้นเรียนเพื่อดูความรู้ความสามารถที่ได้รับไปจากการบรรยาย
ของผู้สอน รวมทั้งมีการทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น
หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร และมีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจผลประเมินการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรม

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพ ได้แก่ ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ หรือผู้สอนประยุกต์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และมีแนวคิดวิเคราะห์
จากปัญหา
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