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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4064315 การจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้ อม
Management Environmental Standard
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้ อมเมืองและอุตสาหกรรม
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
4.1 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา
ดร. วาศนศักดิ์ ลิ ้มควรสุวรรณ
4.2 อาจารย์ผ้ สู อนและกลุม่ เรี ยน
ดร. วาศนศักดิ์ ลิ ้มควรสุวรรณ กลุม่ เรี ยน A4
อ.พรธิดา เทพประสิทธิ์ กลุม่ เรี ยน A4
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2560 / ชันปี
้ ที่ 4
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 50 ปี มหาวชิราลงกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสยั
เพื่อให้ นกั ศึกษาเข้ าใจหลักเบื ้องต้ นเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงาน
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001, ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO
50001 ตลอดจนขันตอนการด
้
าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001, ISO 50001 ได้ แก่ ระบบการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้ อม โครงสร้ างของระบบเอกสาร การจัดทาเอกสาร ข้ อกาหนดทัว่ ไป นโยบาย
สิ่งแวดล้ อมการวิเคราะห์ปัญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม, นโนบายพลังงาน การพิจารณาและประเมินลักษณะ
ปัญหาสิ่งแวดล้ อมและพลังงานที่มีนยั สาคัญ การกาหนดวิธีการควบคุมและป้องกัน การทบทวน การ
เตรี ยมความพร้ อมเพื่อรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
1.2 จิตพิสยั
เพื่อให้ นกั ศึกษามีความตระหนัก และจิตสานึกที่ดีตอ่ ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและพลังงานที่เกิดขึ ้น
และสามารถพิจารณา รวมถึงประเมินลักษณะปั ญหาสิ่งแวดล้ อมและพลังงานที่มีนยั สาคัญ เพื่อไปไปสู่
การกาหนดวิธีการควบคุมและป้องกันตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงานได้ อย่างเป็ น
ระบบ
1.3 ทักษะพิสยั
เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้ าใจในการดาเนินงานตามมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงาน โดยการใช้ กรณีศึกษาที่เกิดขึ ้นจริ งมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการ
จัดการให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 14001, ISO 50001 ได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้ นกั ศึกษาเกิดความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงาน
แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้ อมตามมาตรฐาน ISO 14001, ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO
50001 ตลอดจนขันตอนการด
้
าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 50001 ให้ สอดคล้ องกับ
ข้ อกาหนดต่างๆ เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถนาหลักความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการจัดทาระบบมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้ อมตาม ISO 14001 และ ระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 ได้ ซึง่ เป็ น
ส่วนสาคัญในการจัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงานต่างๆ รวมทังเป็
้ นการควบคุม และป้องกันอันตรายที่
อาจเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้ อมและพลังงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้ เบื ้องต้ นเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อม ข้ อกาหนดและแนวทางการใช้
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 และระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 การ
แปลความหมายจากข้ อกาหนดโครงสร้ างของระบบเอกสาร การจัดทาเอกสารและการประเมินตนเอง
This course studies basic knowledge on environmental management standards,
regulations and guidelines for application of environmental management ISO 14001 and energy
management system ISO 50001, interpretations of regulations, structure of the document
system, preparation and self-study reports.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
บรรยาย 30 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
สอนเสริมตามความ
ฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องเรี ยน
ต้ องการของนักศึกษา 30 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษา
(ฝึ กตามกรณีศกึ ษา)

การศึกษา
ด้ วยตนเอง
นอกเวลาเรี ยน

3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะนักศึกษาที่ต้องการ) โดยการช่วยให้ คาปรึกษาเพิ่มเติม และการสอนเสริม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักถึงความสาคัญของการนาเอาองค์ความรู้ ที่ได้ ไปปฏิบตั ิ และแบ่งปั นความรู้ กับ
คนรอบข้ างในการมีจริ ยธรรมต่อสิ่งแวดล้ อมและพลังงาน และมีความตระหนักถึงอันตรายจากปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมและพลังงานในด้ านต่างๆ อันจะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้ อม
1.1.2 รู้ จักหน้ าที่ของตนเอง มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบและศรัทธาในวิชาชีพของ
ตนเอง
5
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1.1.3 เคารพสิ ทธิ และรับฟั ง ความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทัง้ เคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรี ข อง
ความเป็ นมนุษย์
1.1.4 การปลูกฝั งจิตสานึกในการลักษณะของการเป็ นผู้ให้ มีจริ ยธรรม และมีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ ตลอดจนเคารพกฏระเบียบ และข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ใช้ การสอนแบบผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง มีการทดลองฝึ กปฏิบตั กิ าร โดยมีกรณีศกึ ษาเพื่อให้
นักศึกษาได้ ฝึกลงมือปฏิบตั ิ พร้ อมทังสามารถตั
้
งค
้ าถาม หรื อตอบคาถามโต้ ตอบกับอาจารย์ผ้ สู อนหรื อ
เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนได้
1.2.2 กาหนดกติการ่ วมกันและปฏิบตั ิอย่างเข้ มงวดในการเข้ าชัน้ เรี ยน การแต่งกายที่เป็ น ไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การส่งรายงาน และการนาเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยนที่ถกู ต้ อง
1.2.3 การสอนของภาคการบรรยายประกอบสื่อการสอนต่างๆ ทาควบคูก่ ับการฝึ กปฏิบตั ิตาม
กรณี ศึกษา และบทปฏิบตั ิการที่กาหนดให้ นอกจากนีไ้ ด้ จัดให้ มีการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การทา
กิจกรรมกลุ่ม ทังนี
้ ผ้ ้ เู รี ยนต้ องเรี ยนรู้ ฝึ กการทางานเป็ นกลุ่ม พร้ อมๆ กับการรายงานหน้ าชันเรี
้ ยน เพื่อ
ประมวลผลความรู้จากการรับฟั ง
1.2.4 มีการบันทึกผลการสอน และพฤติกรรมจากการสังเกต เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับการทาวิจยั
ในชันเรี
้ ยนต่อไป
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการสอบกลางภาค และปลายภาค
1.3.2 ประเมินจากการส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตามเวลา การนาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยนจาก
การค้ นคว้ า การเข้ าชันเรี
้ ยน และการตรงต่อเวลา
1.3.3 ประเมิ นจากพฤติกรรมการมี ส่วนร่ วมในชัน้ เรี ยน เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้
ข้ อเสนอแนะ การรับฟั งและการปรับปรุงแก้ ไขผลงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
นักศึกษาต้ องมีความรู้เกี่ยวกับรายวิชานี ้ โดยมาตรฐานความรู้ครอบคลุมดังนี ้
2.1.1 มีความรู้ และเข้ าใจในหลักการพื ้นฐานของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อม ข้ อกาหนด
และแนวทางการใช้ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO 14001 การแปลความหมายจากข้ อกาหนด
โครงสร้ างของระบบเอกสาร การจัดทาเอกสารและการประเมินตนเอง
2.1.2 การจัดการมาตรฐานการจัดการสิ่ง แวดล้ อม เพื่ อให้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการ
จัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
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2.1.3 มีความรู้ และความเข้ าใจในหลักการที่สาคัญ ทังในเชิ
้
งทฤษฎีและปฏิ บตั ิ ในเนื ้อหาและ
เทคนิคต่างๆ เกี่ ยวกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อมและระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ตาม
ข้ อกาหนดและแนวทางการใช้ มาตรฐานการจัดการสิ่ง แวดล้ อม ISO 14001, ระบบมาตรฐานการจัด
การพลังงาน ISO 50001
2.1.3 สามารถปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ ประเมินผล และแก้ ไขปั ญหา ด้ วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึง
การประยุกต์ใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมในการนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้ อมและระบบมาตรฐานการ
จัดการพลังงาน ไปใช้ ในการจัดการสิ่งแวดล้ อมและพลังงานได้
2.1.4 สามารถใช้ องค์ ค วามรู้ และทัก ษะในรายวิ ช าที่ ศึ ก ษา เพื่ อ น าไปใช้ ในการจั ด การ
สิ่งแวดล้ อมและพลังงานที่อาจเกิดขึ ้นได้ ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
2.2 วิธีการสอน
การบรรยายประกอบสื่อการสอน ควบคูก่ บั การทดลองตามกรณีศกึ ษา และบทปฏิบตั ิการต่างๆ
ที่กาหนดให้ มีการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การทางานกลุ่ม ทังนี
้ ้ผู้เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ และฝึ กการทางาน
เป็ นกลุม่ พร้ อมๆ กับการนาเสนอรายงานหน้ าชันเรี
้ ยนเพื่อประมวลความรู้ จากการรับฟั งในภาคบรรยาย
และการทาปฏิบตั กิ าร
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
2.3.2 ประเมินจากการนาเสนอรายงาน ผลการค้ นคว้ าข้ อมูลด้ วยตนเอง
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถคิดวิเคราะห์ และนาเอาความรู้พื ้นฐานไปประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนวิชาขันสู
้ งต่อไป
3.1.2 สามารถคิดวิเคราะห์กบั ปั ญหาที่พบในชันเรี
้ ยน และพยายามหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ ไข
ปัญหานันๆ
้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning) ที่ เชื่อมโยงถึง การจัดการ
สิ่งแวดล้ อม
3.2.2 การถาม – ตอบคาถามในชันเรี
้ ยน การแสดงความคิดเห็นต่อเนื ้อหาที่ศึกษาแล้ วเข้ าใจ
ยาก นามาอภิปรายร่วมกัน พร้ อมทังก
้ าหนดแนวทางปฏิบตั จิ ริงที่นา่ เชื่อถือและมีความเป็ นไปได้
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมิ นผลจากการตอบปั ญหา และแสดงความคิดเห็นในชัน้ เรี ยนทัง้ รายบุคคลและ
รายกลุม่
3.3.2 วัดผลจากการประเมินรายงาน การนาเสนอผลงาน
7
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3.3.3 การสอบแบบอัตนัย ที่มีการแสดงทักษะกระบวนการทางความคิด และการประยุกต์ใช้
ความรู้พื ้นฐานของรายวิชา มาตอบคาถามที่แปรผันได้
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้ องมีทกั ษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบครอบคลุมดังนี ้
4.1.1 สามารถเป็ นผู้ริเริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิงสร้ างสรรค์ ทังส่
้ วนตัวและ
ส่วนรวม พร้ อมทังแสดงจุ
้
ดยืนอย่างพอเหมาะทังของตนเองและของกลุ
้
่ม รวมทังให้
้ ความช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกในการแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ตา่ งๆ
4.1.2 รู้จกั บทบาท หน้ าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทังงานบุ
้
คคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับผู้อื่นทังในฐานะผู
้
้ นาและผู้ตามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
4.1.3 มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นการจัด การสิ่ ง แวดล้ อม, ระบบมาตรฐานการจั ด
การพลังงาน และการรักษาทรัพยากรต่อสังคม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการปฏิบตั ิการวิเคราะห์ โดยกาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษา
ในการทางานกลุม่ ให้ ชดั เจนและทัว่ ถึง
4.2.2 มอบหมายรายงานกลุ่ม และมี ก ารเปลี่ ย นกลุ่ม ในการปฏิ บัติ ก าร เพื่ อ ให้ นัก ศึก ษา
มีการทางานกับบุคคลที่หลากหลายมากขึ ้น
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การประเมินตนเอง ด้ วยแบบฟอร์ มที่กาหนด
4.3.2 การประเมินผลจากรายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
4.3.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างการเรี ยน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
นักศึกษาต้ องมีทกั ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุม
ดังนี ้
5.1.1 มี ทัก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ต่า งๆ เพื่ อ น าไปสู่ก ารแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์
5.1.2 สามารถใช้ ทกั ษะสืบค้ นข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ตได้ อย่างดี และมีประสิทธิภาพ
5.1.3 ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสื่อสาร
การทางานในกลุม่ ผ่านห้ องสนทนา
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5.1.4 ทัก ษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้ รู ป แบบ เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ เช่น เอกสารวิชาการ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้ อง การค้ นคว้ าในสื่ออินเตอร์ เน็ต โดยเน้ นการทารายงานทังแบบบรรยาย
้
และ
ตารางตัวเลข พร้ อมกับบอกแหล่งที่มาข้ อมูลที่เชื่อถือได้
5.2.2 นาเสนอผลการศึก ษาข้ อ มูล พร้ อมการวิ เ คราะห์ และน าเสนอในรู ป แบบเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พฤติกรรมการนาเสนองานกลุม่ และเดี่ยว ด้ วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 มีการอ้ างอิงเอกสารจากการใช้ เทคโนโลยีค้นหาที่ได้ นามาทารายงาน อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม
5.3.3 การมีสว่ นร่วมในการอภิปรายและซักถาม เพื่อเกิดการสื่อสารภายในห้ องเรี ยน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ท่ ี
1

2

3

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

แนะนารายวิชา
- ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการจัดการ
สิง่ แวดล้ อม
- ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับมาตรฐาน
การจัดการสิง่ แวดล้ อม
ข้ อกาหนดมาตรฐานสิง่ แวดล้ อม

4

ข้ อกาหนดมาตรฐานสิง่ แวดล้ อม
(ต่อ)

4

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ ามี)
เอกสารประกอบคา
บรรยาย

เอกสารประกอบคา
บรรยาย
และให้ นกั ศึกษา
ค้ นคว้ าเพิ่มเติม
เอกสารประกอบคา
บรรยาย
และให้ นกั ศึกษา
ค้ นคว้ าเพิ่มเติม

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

- การซักถามและ
การตอบคาถาม

อ.พรธิดา เทพประ
สิทธ์

- การซักถามและ
การตอบคาถาม

อ.พรธิดา เทพประ
สิทธ์

- การซักถามและ
การตอบคาถาม

อ.พรธิดา เทพประ
สิทธ์

9

มคอ. 3
4

แนวทางการใช้ มาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้ อม ISO
14001

4

เอกสารประกอบคา
บรรยายและให้
นักศึกษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติม

5

โครงสร้ างของระบบเอกสาร
ISO 14001

4

6

การจัดทาเอกสารและการ
ประเมินตนเอง ISO 14001

4

เอกสารประกอบคา
บรรยายและให้
นักศึกษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติม
เอกสารประกอบคา
บรรยายและให้
นักศึกษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติม

7

การจัดทาเอกสารและการ
ประเมินตนเอง(ต่อ)

4

8

เอกสารประกอบคา
บรรยาย และสือ่
มัลติมีเดีย

- การซักถามและ
การตอบคาถาม
- จัดกลุม่ การทา
รายงานหน้ าชัน้
เรี ยน
- การซักถามและ
การตอบคาถาม

อ.พรธิดา เทพประ
สิทธ์

- การซักถามและ
การตอบคาถาม
- จัดกลุม่ การทา
รายงานหน้ าชัน้
เรี ยน
- การซักถามและ
การตอบคาถาม

อ.พรธิดา เทพประ
สิทธ์

สอบกลางภาค

9

ระบบการจัดการพลังงาน

4

10

ข้ อกาหนดมาตรฐานการจัด
การพลังงาน ISO 50001:2011

4

11

ข้ อกาหนดมาตรฐานการจัด
การพลังงาน ISO 50001:2011
(ต่อ)

4

เอกสารประกอบคา
บรรยาย และสือ่
มัลติมีเดีย
(Power Point)
เอกสารประกอบคา
บรรยาย
สือ่ มัลติมีเดีย(Power
Point)
และฝึ กปฏิบตั ิ
กรณีศกึ ษา
เอกสารประกอบคา
บรรยาย
สือ่ มัลติมีเดีย(Power
Point)
และฝึ กปฏิบตั ิ
กรณีศกึ ษา

- การซักถามและ
การตอบคาถาม

อ.พรธิดา เทพประ
สิทธ์

อ.พรธิดา เทพประ
สิทธ์

อ.พรธิดา เทพประ
สิทธ์
ดร.วาศนศักดิ์ ลิ ้ม
ควรสุวรรณ

- การซักถามและ
ดร.วาศนศักดิ์ ลิ ้ม
การตอบคาถาม
ควรสุวรรณ
- จัดกลุม่ การทา
รายงานหน้ าชันเรี
้ ยน

- การซักถามและ
ดร.วาศนศักดิ์ ลิ ้ม
การตอบคาถาม
ควรสุวรรณ
- จัดกลุม่ การทา
รายงานหน้ าชันเรี
้ ยน
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12

13

14

ข้ อกาหนดมาตรฐานการจัด
การพลังงาน ISO 50001:2011
(ต่อ)

เอกสารประกอบคา
บรรยาย
สือ่ มัลติมีเดีย(Power
Point)
และฝึ กปฏิบตั ิ
กรณีศกึ ษา
ข้ อกาหนดและการจัดทาเอกสาร
4
เอกสารประกอบคา
มาตรฐานการจัดการพลังงาน
บรรยายสือ่
ISO 50001:2011 (ต่อ)
มัลติมีเดีย(Power
Point)
และฝึ กปฏิบตั ิ
กรณีศกึ ษา
รายงานกลุม่ และอภิปราย

15

4

- การซักถามและ
ดร.วาศนศักดิ์ ลิ ้ม
การตอบคาถาม
ควรสุวรรณ
- จัดกลุม่ การทา
รายงานหน้ าชันเรี
้ ยน

- การซักถามและ
ดร.วาศนศักดิ์ ลิ ้ม
การตอบคาถาม
ควรสุวรรณ
- จัดกลุม่ การทา
รายงานหน้ าชันเรี
้ ยน

ดร.วาศนศักดิ์ ลิ ้ม
ควรสุวรรณ
ดร.วาศนศักดิ์ ลิ ้ม
ควรสุวรรณ

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที่
1
2

ผลการ
เรียนรู้
ภาคทฤษฎี (70%)

3
4
5

ภาคปฏิบตั ิ (30%)

วิธีการประเมิน
การสอบกลางภาค

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน
8

การสอบปลายภาค

15

ทักษะการปฏิบตั ิการ

4,6,9,11,13,14,15

การรายงานผลปฏิบตั ิการ

4,6,9,11,13,14,15

การสอบปฏิบตั ิการ

4,6,9,11,13,14,15

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล

35%
35%
10%
10%
10%
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3. การประเมินผลการศึกษา
เกรด คะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
A
90 – 100 ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาค
ได้ 90 -100%
B+ 85 - 89
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาค
ได้ 85 - 89 %
B
75 - 84
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาค
ได้ 75 - 84 %
C+ 70 - 74
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาค
ได้ 70 - 74 %
C
60 - 69
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาค
ได้ 60 - 69 %
D+ 55 - 59
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาค
ได้ 55 - 59 %
D
50 - 54
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาค
ได้ 50 - 54 %
F
0 - 49
ส่งแบบฝึกหัด รายงานการค้นคว้าที่ได้รับมอบหมายและสอบปลายภาค
ได้ 0 - 49 %

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นิ ย ดา สวั ส ดิ พ งษ์ . การจั ด การมาตรฐานสิ่ ง แวดล้ อม . มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร. 2545
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พ ลัง งาน. การดาเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมาย
ประเทศไทยไปสูร่ ะบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001. กระทรวงพลังงาน. 2555
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา “การจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้ อม” โดย รองศาสตราจารย์นิยดา
สวัสดิพงษ์
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
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มคอ. 3
3.1 เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการเหตุฉกุ เฉินทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น http://onep.go.th (สานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม)
http://www.depq.go.th (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม)
http://www.pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ)
http://diw.go.th (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
http://dede.go.th (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
3.2 งานวิจยั หรื อบทความวิชาการ ตามที่อาจารย์ผ้ สู อนกาหนดให้ มีการค้ นคว้ า

หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี ้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ ดงั นี ้
1.1 การสนทนากลุม่ ระหว่างอาจารย์ผ้ สู อนและนักศึกษา
1.2 แบบประเมินอาจารย์ผ้ สู อน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้ อเสนอแนะผ่านช่องทางระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
2.1 ผลการเรี ยนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
2.3 ผลการประเมินอาจารย์ผ้ สู อน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 2. แล้ วจึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมองและสรรหาข้ อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ทาง
สิ่งแวดล้ อมและพลังงานที่เป็ นปัจจุบนั ดังนี ้
3.1 สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
3.2 การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน หรื อการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้ อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ย นรู้ ในรายวิช า ได้ จ ากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ม ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึ ง
พิจ ารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลัง การออกผลการเรี ยนรายวิ ช า มี การทวนสอบผลสัม ฤทธิ์
โดยรวมในวิชาได้ ดงั นี ้
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มคอ. 3
4.1 การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่ม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 มี ก ารตัง้ คณะกรรมการในหลัก สูต รรายวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรี ย นรู้ ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน และวิธีการให้ คะแนนจากการสอบ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้ เกิดคุณภาพมากขึ ้น ดังนี ้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามข้ อ 4
5.2 เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อนหรื อผู้สอนประยุกต์ความรู้จากงานวิจยั เพื่อให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้
และมีแนวคิดวิเคราะห์จากปัญหา
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