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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
อิชา 4203308 การข้วงกูน่ทพิษเชิงบัรณาการ
Integrated Pollution Prevention

2. จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หทูกสัตรอิลยาศาสตรบูณฑิต สาปาอิชาสิมงแอดทไว่เ่ืวงแทะวุตสาหกรร่ (หทูกสัตรขรูบขรุง
พ.ศ. 2554)
3.2 ขระเภลปวงรายอิชา ห่อดอิชาเฉพาะ อิชาเทืวก

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
4.2.1 ผศ.ดร. ขารินดา สุปสบาย

กทุ่่เรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาลีม 2 / ชู้นขีลีม 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
้่่่ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
้่่่ี

8. สถานที่เรียน
ศันย์อิลยาศาสตร์ ถนน สิรินธร เทปลีม 228-228/1-3 ถนนสิรินธร บางพทูด กล่ 10700
2
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9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 ่กราค่ 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพืมวใหไนูกศึกษา่ีคอา่รัไคอา่เปไาใจหทูกการการข้วงกูนการ่ทพิษเชิงบัรณาการ
1.2. เพืมวใหไนูกศึกษา่ีลูกษะในกระบอนการจูดการกูบขัญหา่ทพิษสิมงแอดทไว่
1.3 เพืมวใหไนูกศึกษาสา่ารถขระยุกต์แนอลางการข้วงกูน่ทพิษเชิงบัรณาการกูบขัญหา่ทพิษ
ลางสิมงแอดทไว่ลีมเกิดปึ้น้ดไ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพืมวขรูบขรุงเนื้วหาสวดคทไวงกูบสวดคทไวงกูบ TQF บริบลปวงสูงค่ขัจจุบูน บูณฑิตลีมพึง
ขระสงค์ แทะเข็นการสรไางลูกษะแทะวงค์คอา่รัไในการขระกวบวาชีพปวงนูกศึกษาในวนาคต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนอคิดการข้วงกูน่ทพิษเชิงบัรณาการ เลคโนโทยีสะวาด กท้กการพูฒนาลีมสะวาด การ
ขระเ่ิน คาร์บวนเครดิต การขระเ่ินองจรชีอิตปวงผทิ ตภูณฑ์ ฉทากเพืม วผทิตภูณฑ์ การอางแผนแทะ
พู ฒ นารั ข แบบการข้ ว งกู น ่ทพิ ษ เชิ ง บั ร ณาการ ดู ช นี อู ด คุ ณ ภาพสิม ง แอดทไ ว ่ กรณี ศึ ก ษาแทะการ
ขระยุกต์ใชไ
Study the concepts of integrated pollution prevention, cleaner technology ,
clean development mechanism, life cycle assessment, green label, planning and
development of integrated pollution prevention models, environmental quality
indicators, case study and application.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชูมอโ่ง
(2 ชูมอโ่งx 1 สูขดาห์ x 15)

้่่่ี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชูมอโ่ง
(2 ชูมอโ่ง x1 สูขดาห์x15)
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การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชูมอโ่ง/ภาคการศึกษา
(5 ชูมอโ่ง x1 สูขดาห์ x 15)

มคอ. 3

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
- วาจารย์ขระจารายอิชา ขระกาศเอทาใหไคาขรึกษาผ่านเอ็บ้ซต์สาปาอิชา/Social Media
- วาจารย์จูดเอทาใหไคาขรึกษาเข็นรายบุคคท หรืว รายกทุ่่ตา่คอา่ตไวงการ 1 ชูมอโ่งต่ว
สูขดาห์ (เฉพาะรายบุคคทลีมตไวงการ) โดยสา่ารถติดต่ว ผศ. ดร.ขารินดา สุปสบาย เบวร์โลรศูพล์
0863979680 หรืว line id :parinda_bung

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนูกในคุณค่าแทะคุณธรร่ จริยธรร่ เสียสทะแทะซืมวสูตย์สุจริต
1.1.2 ่ีอินูย ตรงต่วเอทา แทะคอา่รูบผิดชวบต่วตนเวงแทะสูงค่
1.1.3 ภาอะคอา่เข็นผัไนาแทะผัไตา่ สา่ารถลางานเข็นลี่้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
1.1.4 เคารพกฎระเบียบแทะปไวบูงคูบต่าง ๆ ปวงวงค์กรแทะสูงค่
1.1.5 ่ีจรรยาบรรณลางอิชาการแทะอิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ระหอ่างการเรียนการสวน่ีการตู้งคาถา่เพืมวใหไนูกศึกษาแสดงคอา่คิดเห็นลีม
เกีมยอปไวงกูบคุณธรรร่ จริยธรร่วย่างต่วเนืมวง
1.2.2 ขทักฝังอูฒนธรร่วงค์กรลีมดีใหไแก่นูกศึกษา โดยสรไางเสริ่ใหไนูกศึกษา่ีระเบียบ
อินูย โดยเนไนการเปไาชู้นเรียนใหไตรงต่วเอทา ตทวดจนการแต่งกายลีมเข็น้ขตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
1.2.3 ุ่่งเนไนใหไนูกศึกษาตระหนูกถึงหนไาลีมปวงการเข็นผัไนากทุ่่ การเข็นส่าชิกกทุ่่ลีมดี
แทะการ่ีคอา่รูบผิดชวบในการลางานกทุ่่
1.2.4 ส่งเสริ่คอา่ซืมวสูตย์ โดยตไวง้่่กระลาการลุจริตในการสวบหรืวทวกงานแทะ
การบไานปวงผัไวืมน โดยตู้งปไวตกทงระเบียบขฏิบูติแทะปไวบูงคูบร่อ่กูน
1.2.4 สวดแลรกเรืมวงจรรยาบรรณลางอิชาการแทะอิชาชีพใหไกูบนูกศึกษา ใหไรัไจูกเคารพ
ลรูพย์สินลางขัญญาปวงผัไวืมน ตระหนูกถึงคอา่สาคูญปวงศาสตร์ลีมเรียน รอ่ลู้ง่ีการจูดกิจกรร่ส่งเสริ่
คุณธรร่จริยธรร่ เช่น การยกย่วงช่เชยนูกศึกษาลีมลาดี ลาขระโยชน์แก่ส่อนรอ่ เสียสทะแทะขระกาศ
เกียรติคุณดไานคุณธรร่จริยธรร่
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ขระเ่ินผทจากคอา่เสียสทะเพืมวส่อนรอ่ปวงนูกศึกษาในการเปไาร่อ่กิจกรร่ต่าง ๆ ลีม
้ดไ่วบห่าย
4
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1.3.2 ขระเ่ินจากการตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษาในการเปไาชู้นเรียน การส่งงานตา่กาหนด
ระยะเอทาลีม่วบห่าย แทะการร่อ่กิจกรร่
1.3.3 ขระเ่ินจากการสูงเกตในการเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่หทูกสัตรหรืวลางานกทุ่่ปวง
นูกศึกษา
1.3.3 ขระเ่ินจากขริ่าณการกระลาลุจริตในการสวบ
1.3.4 ขระเ่ินจากคอา่รูบผิดชวบในหนไาลีมลีม้ดไรูบการ่วบห่ายงาน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ่ีคอา่รัไแทะคอา่เปไาใจเกีมยอกูบหทูกการแทะลฤษฏีการข้วงกูน่ทพิษเชิงบัรณา
การ
2.1.2 ่ีคอา่เปไาใจ แทะสา่ารถวธิบายสาเหตุปวงขัญหา่ทพิษสิมงแอดทไว่้ดไ
2.1.3 ่ีลูกษะในการบัรณาการศาสตร์ดไานต่างๆลางสิมงแอดทไว่ร่อ่กูบศาสตร์ดไาน
วืมนๆ
 2.1.4 ่ีลูกษะในการใชไเครืมวง่ืวขฏิบูติงานดไานสิมงแอดทไว่้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสวนบรรยายดไานการข้วงกูน่ทพิษสิมงแอดทไว่ร่อ่กูบการสรไางแทะตวบ
คาถา่ในชู้นเรียน
2.2.2 ส่ งเสริ ่ใหไ ผัไ เรียนหาคอา่รัไแทะปไ ว่ัท เพิม่เติ่จากหนูงสื ว ตารา แทะลาง
วินเลวร์เน็ตโดย่วบห่ายใหไนูกศึกษาคไนคอไาเพืมวนาเสนวรายงานดไานสิมงแอดทไว่
2.2.3 การสวนแบบร่อ่่ืวกูนเรียนรัไ (Co-operative Learning)
2.2.4 การสวนโดยเนไนลูกษะการฝึกขฏิบูติ โดย่ีการนานูกศึกษา้ขดังานตา่สถานลีม
จริงในโรงงานวุตสาหกรร่เพืมวใหไเห็นแนอลางการคอบคุ่ขัญหา่ทพิษจากสภาพจริง แทะจูดลาแบบฝึก
ขฏิบูติการในชู้นเรียน
2.3 วิธีการประเมินผล
ขระเ่ินจากผทสู่ฤลธิ์ลางการเรียนแทะการขฏิบูติปวงนูกศึกษาในดไานต่างๆ ดูงนี้
2.3.1 การลดสวบย่วย
2.3.2 การสวบกทางภาคเรียนแทะขทายภาคเรียน
2.3.3 ขระเ่ินจากรายงาน/โครงการลีมนูกศึกษาจูดลา
2.3.4 ขระเ่ินผทจากการนาเสนวรายงาน/โครงการในชู้นเรียน
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สา่ารถสา่ารถคิด อิเคราะห์ขัญหา แทะแสดงคอา่คิดเห็นลู้งในแทะนวกชู้น
เรียน้ดไ โดยคิดแบบ่วงผ่านวงค์ขระกวบต่างๆในสิมงแอดทไว่ใหไเปไาใจแทะ่วงเห็นคอา่สู่พูนธ์ปวง
วงค์ขระกวบดูงกท่าอ
3.1.2 นาคอา่รัไลางลฤษฏีแทะขฏิบูติ้ขใชไวย่างถักตไวงเห่าะส่
3.1.3 สา่ารถศึกษาคไนคอไา เปไาถึงแหท่งปไว่ัทลางอิชาการดไาน่ทพิษสิมงแอดทไว่แทะ
การคอบคุ่ ขระ่อทแทะลบลอนเวกสารลางดไานสิมงแอดทไว่ การอิเคราะห์ปไว่ัทลางดไานสิมงแอดทไว่
เพืมวช่อยแกไขัญหาสิมงแอดทไว่ลีมวาจเกิดปึ้น ตทวดจนการการเปียนรายงานลางอิชาการสิมงแอดทไว่
3.14 สา่ารถคิดวย่างเข็นระบบแทะ่ีเหตุผทดไานสิมงแอดทไว่ ่วงเห็นถึงคอา่จริง
เกีมยอกูบสิมงแอดทไว่วย่างเปไาใจทง่ืวขฏิบูติก่วนเกิดขัญหาสิมงแอดทไว่ลีมรุนแรง่ากปึ้น
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 จูดการเรียนการสวนกรณีศึกษาลางขัญหา่ทพิษสิมงแอดทไว่แทะการข้วงกูน
3.2.2 ส่งเสริ่ใหไนูกศึกษา่ีการวภิขรายกทุ่่
3.2.3 ส่งเสริ่ใหไนูกศึกษาฝึกตวบขัญหาในชู้นเรียนแทะการแสดงคอา่คิดเห็นต่วขัญหา
จากกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ขระเ่ินจากการนาเสนวรายงานในชู้นเรียน
3.3.2 ขระเ่ินจากแบบฝึกขฏิบูติการในชู้นเรียน
3.3.3 ขระเ่ินจากการอิเคราะห์ขระเด็นขัญหางานปวงนูกศึกษา
3.3.4ขระเ่ินผทจากคอา่รัไ คอา่คิด การเปไาใจถึงขระเด็นขัญหาลีมเกิดปึ้น
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ลูกษะคอา่สู่พูนธ์ระหอ่างบุคคทแทะคอา่รูบผิดชวบลีมตไวงพูฒนา
4.1.1 ่ีคอา่รูบผิดชวบในการลางานลีม้ดไรูบ่วบห่าย
4.1.2 สา่ารถลางานร่อ่กูบผัไวืมน้ดไเข็นวย่างดี
4.1.3 สา่ารถอางตูอแทะร่อ่แสดงคอา่คิดเห็นในกทุ่่้ดไวย่างเห่าะส่
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 ใชไบลบาลสุ่่ติเพืมวฝึกลูกษะการลางานร่อ่กูบผัไวืมน
4.2.2 ่วบห่ายงานกทุ่ ่ แทะ่ี ก ารเขทีม ย นกทุ่ ่ ล างานตา่กิ จ กรร่ลีม ่ วบห่าย
เพืมวใหไนูกศึกษาลางาน้ดไกูบผัไวืมน โดย้่่ยึดติดกูบเฉพาะเพืมวนลีมใกทไชิด
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4.2.3 ใหไนูกศึกษาคไนคอไาเพิม่เติ่แทไอวภิขรายร่อ่กูนในชู้นเรียน
4.2.4 กาหนดคอา่รูบผิดชวบปวงนูกศึกษาแต่ทะคนในการลางานกทุ่่วย่างชูดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ขระเ่ินจากจากพฤติกรร่การลางานร่อ่กูบผัไวืมนแทะร่อ่กิจกรรร่กูบเพืมวนนูกศึกษา
4.3.2 ขระเ่ินการจากคอา่รูบผิดชวบปวงนูกศึกษาจากงานลีม้ดไรูบ่วบห่าย
4.3.3 ขระเ่ินผทจากโดยวาศูยการสูงเกตคอา่รูบผิดชวบปวงนูกศึกษาแต่ทะคนในการ
ลางานกทุ่่วย่างใกทไชิด
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ลูกษะการอิเคราะห์เชิงตูอเทป การสืมวสาร แทะการใชไเลคโนโทยีสารสนเลศลีมตไวงพูฒนา
5.1.1 สา่ารถใชไเครืมวง่ืวลางเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสารแทะการนาเสนวรายงาน
ดไานสิมงแอดทไว่ตา่ลีม้ดไรูบ่วบห่าย
5.1.2 สา่ารถคไนคอไาหาปไว่ัทโดยใชไเลคโนโทยีสารสนเลศ้ดไวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
5.1.3 สา่ารถคานอณขริ่าณคาร์บวนเครดิตจากการขระเ่ินอูฏจูกรชีอิตปวงผทิตภูณฑ์
แทะสืมวสารนาเสนวผทลีม้ดไ/จากการคานอณเชิงตูอเทป้ดไวย่างเห่าะส่
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสืบคไนขระเด็นสาคูญดไานสิมงแอดทไว่โดยใชไเลคโนโทยีสารสนเลศในการสืมวสาร
แทะนาเสนวรายงาน
5.2.2 แนะแนอเลคนิคการสืบคไนปไว่ัทแทะแหท่งปไว่ัทดไอยเลคโนโทยีสารสนเลศ
5.2.3 การ่วบห่ายงานลีมตไวง่ีการคานอณ/วภิขราย/นาเสนวโดยการใชไเลคโนโทยี
สารสนเลศ
5.2.4 ่วบห่ายงานลีม่ีการนาเสนวลู้งการเรียบเรียงเข็นภาษาเปียน แทะการนาเสนวดไอยอาจา
เพืมวการสืมวสาร
5.2.5 ฝึกขฏิบูติการคานอณเชิงตูอเทปปวงการขระเ่ินคาร์บวนเครดิต
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ขระเ่ินผทจากการเทืวกใชไเครืมวง่ืวลางเลคโนโทยีสารสนเลศ
5.3.2 ขระเ่ินผทจากงานลีม้ดไรูบ่วบห่ายใหไ่ีการสืบคไนปไว่ัทโดยใชไเลคโนโทยีสารสนเลศ
5.3.3 ขระเ่ินผทจากการแขรผทในเชิงตูอเทปแทะการสืมวสารดไอยการนาเสนวกรณีศึกษา
ต่างๆในชู้นเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

1. แนะนา ่คว. 3
2. แนอคิดเกีมยอกูบการข้วงการ
่ทพิษเชิงบัรณาการ

2-3

เลคโนโทยีสะวาด

จานวน
ชั่วโมง
4

8

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อ
ผู้สอน
ที่ใช้
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
- สรไางเสริ่ใหไนูกศึกษา่ี
บุคทิกภาพลีมดี ่ีระเบียบอินูย
แทะแต่งกายตา่ระเบียบลีม
่หาอิลยาทูย กาหนด เนไนคอา่
ตรงต่วเอทาปวงนูกศึกษา
- ุ่่งเนไนลฤษฎี หทูกการ
- บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
ขระกวบ
สื่อที่ใช้
1. เวกสาร ่คว. 3 ปวงรายอิชา
2. เวกสารขระกวบการสวน
3. Power point
4. อีดีโว
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการ
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
- ใหไนูกศึกษาแบ่งกทุ่่เพืมวลา
รายงานอิจูยเรืมวงการข้วงกูน
่ทพิษจาก international
journal พรไ ว ่น าเสนว
สูขดาห์ถูด้ข
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. ตูอวย่าง journal งานอิจูย

4-5

กท้กการพูฒนาลีมสะวาด

8

กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
-ลากิจกรร่ตา่ใบงานปวง
ขฏิบูติการในชู้นเรียน

8

ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
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-สวบย่วย

6

การขระเ่ินองจรชีอิตปวง
ผทิตภูณฑ์

4

7-8

ฉทากคาร์บวนแทะหลักการ

8

ของคาร์บอนฟุตพริ้นท์

9
10

สวบกทางภาค
อิธีการขระเ่ินคาร์บวนฟุต
พริ้นล์ (คาร์บวนเครดิต)

4
4

11

ฉทากสิมงแอดทไว่เพืมวผทิตภูณฑ์

4

สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. ใบกิจกรร่
4.อีดีโว
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการ
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
-ลากิจกรร่ฝึกขฏิบูติการในชู้น
เรียน
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. ใบกิจกรร่
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
-ลารายงานพรไว่นาเสนวเข็น
รายกทุ่่
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. อีดีโว
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
-กิจกรร่ฝึกขฏิบตู ิการในชู้น
เรียน
-สวบย่วย
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. ใบกิจกรร่
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการ
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
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12-13

การอางแผนแทะการพูฒนา
รัขแบบการข้วงกูน่ทพิษเชิง
บัรณาการ

8

14

ดูชนีอูดคุณภาพสิมงแอดทไว่

4

15

ดูชนีอูดคุณภาพน้าแทะการ
ขระเ่ินคุณภาพน้า

4

16

กฎห่ายสิมงแอดทไว่

4

17

สวบขทายภาค

4

3. อีดีโว
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการ
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
กิจกรรมการเรียนการสอน
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
-ลากิจกรร่ตา่ใบงานปวง
ขฏิบูติการในชู้นเรียน
-สวบย่วย
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. ใบกิจกรร่
4.อีดีโว
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการ
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
-ลากิจกรร่ตา่ใบงานปวง
ขฏิบูติการในชู้นเรียน
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
3. ใบกิจกรร่
กิจกรรมการเรียนการสอน
-ุ่่งเนไนลฤษฎี แทะหทูกการ
-บรรยายพรไว่ยกตูอวย่าง
สื่อที่ใช้
1. เวกสารขระกวบการสวน
2. Power point
-
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ผศ. ดร. ขารินดา สุปสบาย
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1.1,
เปไาเรียนแทะส่งงานตรงตา่1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.1.5 เอทาลีมกาหนด
การเปไาร่อ่กิจกรร่-/จิต
วาสาช่อยเหทืวงานปวง
หทูกสัตรแทะคณะฯ
-่ีคอา่รูบผิดชวบ
2.1.1, 2.1.2,
-สวบกทางภาค
2.1.3,2.1.4
-สวบขทายภาค
-สวบย่วย

1-15

สัดส่วนของ
การ
ประเมินผล
10%

9
17
4,10,14

20%
30%
10%

-คะแนนสวบ

-คอา่ถักตไวงปวงใบงาน
แทะ
รายงานตทวดจนการ
นาเสนว
-ส่งงานตรงเอทา
-การแบ่งงานลีมรูบผิดชวบ
ในกทุ่่
-ขระเ่ินผทจากสืมว เช่น
power point /วืมนๆ ลีมใชไ
ขระกวบการนาเสนว
รายงาน

สัปดาห์ที่ประเมิน

3.1.1,
3.1.2,3.1.3,3.1.4

-ใบงานขฏิบูติการในหไวงเรียน 4,5,6,7,8,10,14,15
-รายงานแทะการนาเสนว

20%

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3

-การลางานเข็นกทุ่่
-การแบ่งงานรูบผิดชวบ

1-15

5%

5.1.1,5.1.2,5.1.3

-การใชไเลคโนโทยีสารสนเลศ
ลีมเห่าะส่ แทะ/หรืว่ีคอา่
สวดคทไวงกูบงานลีม้ดไรูบ
่วบห่าย

1-15

5%

3. การประเมินผลการศึกษา
ขระเ่ินผทโดยวิงเกณฑ์ปวง่หาอิลยาทูย
เกณฑ์คะแนน
80-100
75-79
70-74
65-69

เกรด
A
B+
B
C+
11

วิธีการทวนสอบ
-งานลีม่วบห่าย
-ใบเช็คเอทาเรียน
-การสูงเกตจากวาจารย์
ผัไสวน
-การเปไาร่อ่กิจกรร่

มคอ. 3
60-64
55-59
50-54
0-49
ปาดสวบ
ยกเทิกรายอิชา
ปาดส่งงาน

C
D+
D
F
M
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1.1ขารินดา สุปสบาย.(2560). เอกสารประกอบการสอนวิชาพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งทาง
สิ่งแวดล้อม. กรุงเลพ ฯ: ฝ่ายเวกสารตารา ่หาอิลยาทูยสอนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
.
รูตนอรรณ ู่มงคูมง .(2556). พิชิตคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์.กรุงเลพ่หานคร:
่หาอิลยาทูยเกษตรศาสตร์.
สถาบูนพูฒนาวุตสาหกรร่สิมงลว (2557). “ฉทากสิมงแอดทไว่” สืบคไนเ่ืมว 2557, ่กราค่ 18, เปไาถึง้ดไ
จาก http://www.thaitextile.org/environment/article.php?id=109.
วงค์การบริหารจูดการก๊าซเรืวนกระจก (วงค์การ่หาชน). (2557). “กท้กการพูฒนาลีมสะวาด”
สืบคไนเ่ืมว 2557, ่กราค่ 20, เปไาถึง้ดไจาก: http://www.tgo.or.th/index.php?option
วงค์การบริหารจูดการก๊าซเรืวนกระจก (วงค์การ่หาชน). (2557). “การปึ้นละเบียนแทะต่วสูญญา”
สืบคไนเ่ืมว 2557, ่กราค่ 22, เปไาถึง้ดไจาก
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonfootprint/index.php?page=2
.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
สถาบูนสิมงแอดทไว่้ลย .(2557). “ โครงการฉทากเปียอ” สืบคไนเ่ืมว 2557, ่กราค่ 22, เปไาถึง้ดไจาก
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- นู ก ศึก ษาขระเ่ิ น การเรี ย นการสวนผ่ า นแบบขระเ่ิ น วาจารย์ ผ่ า นระบบววน้ทน์ ป วง
่หาอิลยาทูยปวงรายอิชา
- นูกศึกษาขระเ่ินขระสิลธิผทปวงรายอิชาในภาพรอ่โดยขระเ่ินการเรียนการสวนแทะวาจารย์
ผัไ ส วน แทะ่ี ก ารขระเ่ิ น คอา่พึ งพวใจปวงผัไ เ รี ย นลีม ่ี ต่ วคุ ณ ภาพการจู ด การเรี ยนการสวนแทะสิม ง
สนูบสนุนการเรียนรัไลุกรายอิชา ลุกภาคการศึกษา โดยใชไแบบสวบถา่/แบบสู่ภาษณ์

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- วาจารย์ผัไสวนขระเ่ินขระสิลธิผทการสวน โดยขระเ่ินจากการผทการลดสวบ การสูงเกต
พฤติกรร่ปวงนูกศึกษา การวภิขรายโตไตวบจากนูกศึกษา การตวบคาถา่ปวงนูกศึกษาในชู้นเรียน
- คณะกรร่การขระจาหทูกสัตร ขระเ่ินการสวนจากผทการเรียนปวงนูกศึกษา
- วาจารย์ผัไรบู ผิดชวบรายอิชาแทะวาจารย์ผัไสวน ร่อ่กูนขระเ่ินผทการจูดการเรียนการสวน
ระหอ่างภาคการศึกษา / เ่ืมวสิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
หทูงจากผทการขระเ่ินการสวนในปไว 2 จึง่ีการขรูบขรุงการสวน โดยการจูดกิจกรร่ในการ
ระด่ส่วง แทะหาปไว่ัทเพิม่เติ่ในการขรูบขรุงการสวน ดูงนี้
- จูดกิจกรร่ในการระด่ส่วง ใหไนูกศึกษา้ดไแสดงคอา่คิดเห็น เพืมวนา้ขใชไในการขรูบขรุงการ
เรียนการสวนต่ว้ข
- จูดขระชุ่ผัไสวนในรายอิชา เพืมวนา้ขสั่การขรูบขรุงการเรียนการสวนต่ว้ข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กาหนดระบบการลอนสวบผทสู ่ฤลธิ์การเรีย นรัไปวงนูกศึกษาเข็นส่ อ นหนึมงปวงการขระกู น
คุณภาพโดย่ีการลอนสวบ่าตรฐานผทสู่ฤลธิ์ปวงนูกศึกษา ดูงนี้
1. แต่งตู้งคณะกรร่การเพืมวลอนสวบในระดูบรายอิชาตา่คอา่สวดคทไวงกูบอูตถุขระสงค์ปวง
รายอิชาแทะรายทะเวียดปวงรายอิชา
2. แต่ ง ตู้ง กรร่การเพืมว พิจ ารณาคอา่เห่าะส่ปวงปไว สวบรายอิช าตา่ผทการเรีย นรัไ
อูตถุขระสงค์ แทะคาวธิบายรายอิชา
3. ติดตา่แทะตรอจสวบผทการเรียนปวงนูกศึกษาลู้งในภาพรอ่แทะรายบุคคท
4. วาจารย์ผัไรูบผิดชวบหทูกสัตรขระชุ่เพืมวรูบรวงผทคะแนนปวงนูกศึกษาในแต่ทะรายอิชาปวง
ภาคการศึกษานู้น

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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จากผทการขระเ่ิน แทะลอนสวบผทสู่ฤลธิ์ขระสิลธิผทรายอิชา ้ดไ่ีการอางแผนการขรูบขรุงการ
สวนแทะรายทะเวียดอิชา เพืมวใหไเกิดคุณภาพ่ากปึ้น ดูงนี้
- ขรูบขรุงทูกษณะการเรียนการสวน ตา่ปไวเสนวแนะแทะผทการลอนสวบ่าตรฐานผทสู่ฤลธิ์
้ดไแก่ การขรูบขรุงสืมวการสวน แทะเนื้วหาให่่ใหไลูนสู่ยวยั่เส่ว
(ในแต่ทะภาคการศึกษา จะ่ีการนาผทการขระเ่ินการสวน (่คว.5) ่าพิจารณาขรูบขรุงแนอ
ลางการสวนในภาคการศึกษาต่ว้ข)
- วาจารย์ผัไสวน/วาจารย์ผัไรูบผิดชวบรายอิชา ลบลอนขระสิลธิผทปวงรายอิชา โดยพิจารณาจาก
ผทการขระเ่ินการสวนโดยนูกศึกษา ผทการสวบ ปไวคิดเห็นปวงวาจารย์ผัไร่อ่สวน นา่าขรูบขรุง
คุณภาพการจูดการเรียนการสวนในขีการศึกษาหนไา ลู้งนี้้ดไ่ีการนาเสนวต่วลีมขระชุ่คณะกรร่การ
ขระจาหทูกสัตร
- วาจารย์ผัไสวน/วาจารย์ผัไรูบผิดชวบรายอิชา นาผทการขระเ่ินขระสิลธิผทปวงรายอิชาโดย
นูกศึกษา ผทการขระเ่ินการสวนโดยวาจารย์ผัไร่อ่สวน ่าพิจารณาอางแผนเพืมวขรูบขรุงการจูดการ
เรียนการสวน โดยนาเสนวแนอลางในการขรูบขรุงต่วคณะกรร่การขระจาหทูกสัตร เพืมวพิจารณาใหไ
คอา่คิดเห็น
่ีการลอนสวบผทสู่ฤลธิ์ในรายหูอปไว ตา่ลีมคาดหอูงจากการเรียนรัไในอิชา ้ดไจาก การสวบถา่
นูกศึกษา หรืวการสุ่่ตรอจผทงานปวงนูกศึกษา รอ่ถึงพิจารณาจากผทการลดสวบย่วย แทะหทูงการววก
ผทการเรียนรายอิชา ่ีการลอนสวบผทสู่ฤลธิ์โดยรอ่ในอิชา้ดไดูงนี้
- การลอนสวบการใหไคะแนนจากการสุ่่ตรอจผทงานปวงนูกศึกษาโดยวาจารย์วืมน หรืว
ผัไลรงคุณอุฒิ ลีม้่่ใช่วาจารย์ขระจาหทูกสัตร
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