สารบัญ
หมวด
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรียน
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

หน้า
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ รายวิชา
2500107 มนุษย์กับสิง่ แวดล้อม (Man and Environment)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรียน 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุ่มสังคมศาสตร์
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ. เฉิดฉิน สุกปลั่ง
ผศ. มณี ช้างเผือก
ดร.เอกชัย พุมดวง
ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์
อ. เบญจวรรณ พงศ์สวุ ากร
สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง1118/1 โทร. 02-2445000 ต่อ 5827
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่เี รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
มกราคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่
1.1 มีความรู้ความเข้าใจพืน้ ฐานความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดารงชีวิตของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
1.2 มีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้
1.3 มีจิตสานึกและความตระหนัก ความรับผิดชอบและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม
1.4 มีทักษะในการมีสว่ นร่วมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ทนั สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ มีออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่สนองตอบต่อความต้องการของผูเ้ รียน รวมทั้งปรับปรุงการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับสภาพ
การเรียนรูท้ ี่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการ
ดารงชีวิตของมนุษย์กับสิง่ แวดล้อม นิเวศวิทยาธรรมชาติ นิเวศวิทยาเมือง ปัญหาประชากร การตัง้ ถิ่น
ฐาน และการขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวิตในเมือง ปัญหาสิง่ แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเมือง
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการสิง่ แวดล้อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองที่พัฒนาอย่างยั่งยืน
Study conceptual basic of environment and natural resources, relationships
between human living and environment, natural ecosystems, urban ecosystems, population
problems, human settlement and urban growth, quality of life in urban area, environmental
problems in natural and urban environment, participation in environmental conservation and
promotion, natural and urban environmental management for sustainable development.
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 3(3-0-6) (บรรยาย-ชั่วโมง/ปฏิบัติการ - ชั่วโมง/ศึกษาด้วย
ตนเอง)
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บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

45 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง

6 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนกาหนดวัน และเวลาให้คาปรึกษา (office hour) และแนะนาทางวิชาการเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา
นอกจากนี้นักศึกษาสามารถนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนในช่วงเวลาที่อาจารย์ผู้สอนไม่มีภารกิจอื่นใด
ได้โดยตรง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 2 และ ข้อ 4
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม และจริยธรรม
1.1) มีจิตสานึก และความตระหนักในปัญหาสิง่ แวดล้อม
1.2) มีจิตสานึก ความตระหนัก และความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.3) มีความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง และในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
1.4) เป็นสมาชิกที่ดีภายในชั้นเรียน
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ
2.1) มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม
2.2) มีส่วนร่วมในการบาบัดฟื้นฟู และเฝ้าระวังการทาลายคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน
2.3) มีสว่ นร่วมในการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่งแวดล้อมในชุมชน
2.4) มีพฤติกรรมในการดารงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.5) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชน
3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.1) ให้คาแนะนาแนวปฏิบัตทิ ี่ช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อ
ชุมชนได้
3.2) แบ่งปันความคิดเห็นด้านสิง่ แวดล้อมต่อผู้อื่นได้
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4) มีความเคารพในสิทธิ และความมีคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น
4.1) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2) ให้ความสาคัญกับมุมมองด้านสิง่ แวดล้อมที่แตกต่างกัน และมีการประนีประนอม
4.3) มัน่ ใจในการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นสิ่งแวดล้อม

1.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนรู้โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ประกอบการบรรยาย
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และให้ นักศึกษาได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Problem
Based Learning) จากกรณีศึกษา (Case Study) ที่ยกตัวอย่าง รวมทั้งใช้รูปแบบการศึกษาด้วย
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) โดยสร้างคาถามที่แตกต่างกันให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาคาตอบ และนาเสนอให้สมาชิกในชั้นเรียนกลุ่มอื่น ๆ ทราบจากผลการศึกษา
ค้นคว้า รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษารับฟัง ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในคาถามนั้น ๆ
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Study) โดยมอบหมายให้นักศึ กษาค้นคว้าข่าว หรือ
บทความ ด้านสิ่งแวดล้อม จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ และสื่ออิเลคโทรนิกส์ เช่น ระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ (Internet) และวิเคราะห์ เพื่อเกิดจิตสานึกและตระหนักในปัญหาสิ่ง แวดล้อม พร้อมการ
ปฏิบัติตน
- การทาโครงการ (Project Based Learning) โดยมอบหมายให้นักศึกษาทาโครงการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ต่อ 1 ตอนเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ ระดมความคิด (Focus
group) รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียน อภิปรายร่วมกันถึงข้อยุติ และวิธีปฎิบัติในโครงการ ฯ
ที่จะดาเนินการ และเข้ามีส่วนร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในการ สร้างจิตสานึก เฝ้าระวัง บาบัดฟื้นฟู
และวิจัยเชิงปฏิบัติ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามวิธีปฎิบัติของโครงการ ฯ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ใช้แบบสังเกต โดยสังเกตจากพฤติกรรม และการปฏิบัติตนของนักศึกษาขณะดาเนินการสอน
ได้แก่ การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การพูดคุย อุปกรณ์การเรียนการสอนที่นามาในชั้น
เรียน
- จากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ขณะนาเสนอโครงการ ฯ หน้าชั้นเรียน
- ให้ ค ะแนนเฉพาะนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า มีส่ ว นร่ วมในการท าโครงการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากรายชื่อ ของนักศึกษาที่ปรากฏในรูปเล่มรายงานโครงการ ฯ ฉบับสมบูรณ์
เท่านั้น
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- พิจารณาจากความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ รูปเล่ม และหลักฐาน ในการทา
โครงการ ฯ ของนักศึกษา
- พิจารณาจากความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการตรงต่อเวลาในการส่งแบบฝึก
ปฎิบัติ
- พิจารณาจากบทวิเคราะห์ แนวความคิดที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ในการตอบ
คาถามในแบบฝึกปฎิบัติ และกิจกรรมประจาบทเรียน
- พิจารณาจากการตรงต่อเวลาในการส่งข่าว และบทความ ด้านสิ่งแวดล้อม
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบความรูค้ วามเข้าใจประจาบท ทีน่ ักศึกษาจัดทา
และส่งภายในชั้นเรียนเท่านัน้

วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลักด้านความรู้ ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
1.1) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อม
1.2) มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดารงชีวิตของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม
1.3) มีความรู้ความเข้าใจในปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเทคนิควิธีการจัดการสิ่งแวดล้อม
2) สามารถจาแนก และอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
2.1) สามารถจาแนก และอธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบ และปัญหาของสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้
3) มีความรู้เกี่ยวข้องกับชุมชน และความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
3.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ
มนุษย์ในชีวิตประจาวัน กับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากร ต่อตนเอง ชุมชน และ
สังคมโลก
3.2) มีความรู้ความเข้าใจมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกันในสังคมโลกเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ
4.1) มีความรู้ความเข้าใจในการนามาตรการทั้งทางด้านเทคโนโลยีและมาตรการทางสังคม
และเครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมมาใช้พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนและตนเอง
อย่างยั่งยืน
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2.2 วิธีการสอน
- ใช้กรณีศึกษา (Case Study) โดยบรรยายประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ และวีซีดี ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษานาความรู้จากบทเรียน และประสบการณ์ วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สภาพทั่วไป สาเหตุ ผลกระทบ และแนวปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล้อม
- การทาโครงการ (Project Based Learning) ให้นักศึกษาทาโครงการส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามหัวข้อที่กาหนด ในระดับชุมชน เพื่อทราบข้อเท็จจริงในปัญหา และ
เพิ่มพูนความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กร หรือหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ที่เข้าร่วมทาโครงการ ฯ
- ให้นักศึกษาสืบค้นข่าว หรือบทความด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละบทเรียน จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ และวิเคราะห์ สรุปผล ตามหัวข้อที่กาหนดในใบงาน
- ให้นักศึกษาทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือในแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจประจาบท
ประกอบขณะบรรยายในแต่ละหัวข้อ
- ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และอภิปรายประเด็นสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของคาตอบในแบบฝึกปฏิบัติ แต่ละบทเรียน
(มี 7 บท)
- พิ จ ารณาจากความครบถ้ ว น ชั ด เจน ตรงประเด็ น ของค าตอบในค าถามท้ า ยบทเอกสาร
ประกอบการสอนแต่ละบท (มี 7 บท)
- พิ จ ารณาจากผลการศึก ษาค้ น คว้ า วิเคราะห์ และข้อ สรุ ปผล ของข่ าว หรื อบทความด้า น
สิ่งแวดล้อมที่สืบค้น
- พิจารณาจากคาตอบนักศึกษาจากการอภิปรายประเด็นสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
- จากการพิ จ ารณาเลื อ กประเภท เนื้ อ หา ในการเขี ย นความเป็ น มา และความส าคั ญ วิ ธี
การศึกษา ผลการศึกษา และแนวปฎิบัติในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ถูกต้อง เหมาะสม ของโครงการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubic
- จากความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของคาตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือใน
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจประจาบท
- จากค่าระดับคะแนนที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลักด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้องพัฒนา
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1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
1.1) สามารถพิจารณาสาเหตุ และผลกระทบต่อเนื่อง จากปัญหาสิง่ แวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
1.2) สามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการจัดทาเป็น
โครงการ ฯ ได้
2) สามารถค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
2.1) สามารถวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมได้
2.2) ทราบถึงแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
3.1) ให้นักศึกษามีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รูจ้ ักการควบคุมและป้องกันปัญหาที่
อาจจะเกิดขึน้ ไว้ล่วงหน้า
3.2) นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการดารงชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.3) นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดารงชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
3.4) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
3.5) สามารถจัดการชุมชน และสิง่ แวดล้อมเมืองให้นา่ อยู่ และยั่งยืน
4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4.1) นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่ม และความคิดในสิ่งใหม่ แนวทางใหม่เพือ่ สร้างสรรค์งาน/
กระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3.2 วิธีการสอน
- จัดการเรียนการสอนโดยการทาโครงการ (Project Based Learning) ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่จะต้องสืบค้น เสาะหา สารวจ ตรวจสอบ
และค้นคว้า ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทาให้นักศึกษาต้องใช้ กรณีศึกษา (Case Study) กรณีปัญหา (Problem
Based Learning) รวมทั้ง การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion)และ การระดมสมอง (Focus group)
เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดริเริ่มในการทางานให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นและ สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักศึกษาเองได้
- แนะนาแหล่งข้อมูล และวิธีการเลือกข้อมูลที่นา่ เชื่อถือในการค้นคว้าประกอบการทาโครงการ ฯ
แบบฝึกปฎิบัติ และกิจกรรมประจาบทเรียน สาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสาร
หน่วยงาน องค์กร สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ อิเลกโทรนิกส์ เช่น ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (Internet) และ
บุคคลตัวอย่าง หรือผู้มีประสบการณ์
- เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้นักศึกษาพิจารณาประกอบการทาโครงการ ฯ และกิจกรรม
ประจาบทเรียน
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- ให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดร่วมกัน และวิเคราะห์ผลดี
ผลเสีย และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา
- ระบุกรณีศึกษาปัญหาในชีวิตประจาวัน เพื่อฝึกให้นักศึกษาหาแนวทางแก้ไข
- นานักศึกษาไปทัศนศึกษาสถานที่ที่สามารถจัดการปัญหาสิง่ แวดล้อมที่เกิดลักษณะเดียวกัน
- ให้นักศึกษาไปสอบถาม และสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง หรือผู้มีประสบการณ์ ที่สามารถจัดการ
ปัญหาสิง่ แวดล้อมที่เกิดลักษณะเดียวกัน
3.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากการแสดงความคิดเห็น แนวความคิด แนวทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ในการตอบคาถามจากแบบฝึกปฎิบัติ และกิจกรรมประจาบทเรียน
- ประเมินตามสภาพจริง จากการนาเสนอโครงการ ฯ ผลสัม ฤทธิ์ และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาจากโครงการ ฯ
- พิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ทีให้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ในการทาโครงการ ฯ เช่น ภาพถ่าย
ประกอบขณะปฎิบัตโิ ครงการ ฯ การติดตามผล บทสัมภาษณ์ และ เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลักด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข้อ 1 และ ข้อ 4
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผูน้ า และผู้ตามได้
1.1) ให้นักศึกษามีความสามารถในการทางานเป็นทีม มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์กับ
ผู้คนรอบข้างสามารถทางานร่วมกับชุมชนได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข มีทักษะความเป็นผู้นา
สามารถบริหารโครงการ ทาให้งานบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ ของงานได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
3) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทัง้ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1) นักศึกษาสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศกึ ษา
ค้นคว้า
4.2) นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจากงาน และกิจกรรมที่มอบหมาย
4.3) นักศึกษาสามารถแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ดา้ นสิ่งแวดล้อมกับผู้อื่น
เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง และสังคม
4.2 วิธกี ารสอน
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- จัดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายกิจกรรมประจาตอนเรียน ให้นักศึกษาทาโครงการ
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ต่อ 1 ตอนเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความคิด
(Focus group) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน อภิปรายร่วมกันถึงข้อยุติ และวิธีปฎิบัติในโครงการ ฯ ที่จะดาเนินการ และเข้า มีส่วน
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในการ สร้างจิตสานึก เฝ้าระวัง บาบัดฟื้นฟู และวิจัยเชิงปฏิบัติ สิ่งแวดล้อม
ในชุมชน ตามวิธีปฎิบัติของโครงการ ฯ
- ให้นักศึกษาส่งแบบเสนอโครงการ ฯ พิจารณาก่อนปฎิบัติ และให้มีการรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ฯ เป็นระยะ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากการ ปรับปรุง และแก้ไข
โครงการ ฯ
- เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาที่ไม่เข้าชั้นเรียน ทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจประจาบท ฉบับใหม่ที่แตกต่างจากนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียน
- เฉลยแบบฝึกปฎิบัติให้นักศึกษาก่อนส่งประเมินผล เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้พัฒนา
ตนเองจากการค้นคว้า และทาความเข้าใจเพิ่มเติมในหัวข้อที่คาตอบของนักศึกษาไม่ชัดเจนตรงประเด็น
4.3 วิธกี ารประเมินผล
- จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ฯ ในแต่ละระยะ
- จากการตรงต่อเวลาในการส่งแบบฝึกปฎิบัติ แบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจประจาบท
- จากการเข้ามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมประจาบทเรียน
- ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและรายงานโครงการ
ฯ ประจาตอนเรียนของนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
วิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลักด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 2 และข้อ 5
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกีย่ วข้องกับคอมพิวเตอร์
1.1) สามารถสืบค้นข้อมูลสิ่งแวดล้อมจากฐานข้อมูลอิเล็กโทรนิกส์ได้
1.2) สามารถทาสื่ออิเลคโทรนิกส์ตา่ ง ๆ ประกอบการนาเสนอรายงานโครงการ ฯ และผลงาน
ต่าง ๆ ได้
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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2.1) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.2) สามารถวิเคราะห์สถิติข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้
2.3) สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อประยุกต์แก้ปัญหาในการทางาน
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3.1) สามารถใช้ภาษาเชิงวิชาการได้ดี
3.2) สามารถใช้ศัพท์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมได้
4) สามารถนาเสนอ และสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
5) สามารถเลือกใช้ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต และแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.1) สามารถดารงชีวิต และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประสบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได้
5.2) สามารถนาคาแนะนา ที่ถูกต้องเหมาะสมจากบุคคลตัวอย่าง ผู้มีประสบการณ์ องค์กร
หรือหน่วยงาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
5.2 วิธกี ารสอน
- ให้นักศึกษาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรณีศึกษา (Case study) ต่าง ๆ
โดยสืบค้นจากสื่ออิเลกทรอนิกส์
- ให้ นั ก ศึ ก ษาท าโครงการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และน าเสนอโดยการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป หรือจัดทาในรูปของสื่อเทคโนโลยี เช่น วีซีดี และ website เพื่อสามารถนาเผยแพร่
ประกอบการดารงชีวิต
- แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูล และวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือประกอบการทา
แบบฝึกปฎิบัติ และกิจกรรมประจาบทเรียน
5.3 วิธกี ารประเมินผล
- ประเมินจากทักษะการใช้ภาษาในรูปเล่มรายงานโครงการ ฯ และการนาเสนอโครงการ ฯ หน้า
ชั้นเรียน
- ประเมินจากรายงานโครงการ ฯ และประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของนักศึกษา ที่สืบค้น
ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการนาเสนอโครงการ ฯ ในชั้นเรียน
- ประเมินจากความเป็นไปได้ ความถูกต้อง เหมาะสมของวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน
กรณีศึกษาต่าง ๆ
- ประเมินจากความสาเร็จ และข้อเสนอแนะจาการทาโครงการ ฯ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
- วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็น
1

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

1. อธิบายเนื้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
2. แนะนาเอกสารประกอบการสอน แบบฝึก
ปฎิบัติประจาวิชา แหล่งที่เก็บรวบรวม
เอกสาร และสื่อประสมต่าง ๆ (Website)
3. ศึกษาตัวอย่าง VCD และตัวอย่างรายงาน
โครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
4. บันทึกข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ได้แก่ ร.ร
มัธยมปลายที่สาเร็จการศึกษา, งานอดิเรก,

คณาจารย์
ผู้สอน

รายบุคคล โดยให้นักศึกษาทา
แบบทดสอบ ความรู้พื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม ก่อนเรียน (pre-test)
สิง่ แวดล้อม และมาตรการ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. ความหมายของสิ่งแวดล้อม
2. คุณสมบัติเฉพาะตัว
3. ประเภทของสิ่งแวดล้อม
4. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับระบบสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปกครอง, ที่อยู่,

2
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สิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม
1. มนุษย์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม :
สาเหตุและการสร้างความยั่งยืน
2. มาตรการทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกัน
ในสังคมโลก

3

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันที,
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา, เป้าหมายและแผนชีวิต
5. คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาประจาตอนเรียน
ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่ม ตาม
อัธยาศัย กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อใช้ในการ
อภิปรายในการเรียนการสอนต่อไป
6. บรรยายประกอบ สื่อการสอน Power point
เอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกปฎิบัติ
5. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน Power point คณาจารย์
แบบฝึกปฎิบัติ และเอกสารประกอบการสอน
ผู้สอน
2. ศึกษา VCD เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศไทย และอภิปราย ชักถาม ร่วมกัน
3. ทากิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based
Learning) ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม (ตามที่จัดใน
สัปดาห์ที่ 1) อภิปรายสถานการณ์ปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากอดีต
เปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์ภาพ

มคอ. 3

3

ระบบนิเวศ
1. ความหมายของระบบนิเวศ
2. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
3. หน้าที่ในระบบนิเวศ
4. ประเภทของระบบนิเวศ

3

4

ระบบนิเวศ
1. ภาวะสมดุลในระบบนิเวศ
2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
กับความมั่นคงของมนุษย์

3

5

ทรัพยากรน้า
1. ประเภทของแหล่งน้า
2. ประโยชน์ของน้า
3. ปัญหาทรัพยากรน้า
4. มลพิษทางน้า
5. การจัดการทรัพยากรน้าอย่าง
ยั่งยืน
ทรัพยากรน้า
1. กรณีศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืน

3

ทรัพยากรธรณี

3

6

7
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อนาคตของสิ่งแวดล้อม และวิธีการสร้าง
ความยั่งยืน ตามหัวข้อ /รายละเอียดใน
ใบงานที่ 1
4. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นปัญหาจากการ
อภิปรายของนักศึกษา
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point และ
คณาจารย์
เอกสารประกอบการสอน
ผู้สอน
2. ทากิจกรรมที่ 2 ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม สารวจ /
ศึกษาระบบนิเวศในมหาวิทยาลัย/ศูนย์
การศึกษา โดยเลือกศึกษา 1 ระบบนิเวศ
จากนั้นจาแนกองค์ประกอบ และหน้าที่การ
ทางานขององค์ประกอบเหล่านั้นในระบบ
นิเวศ ตามหัวข้อ /รายละเอียดใน ใบงานที่ 2
3. นักศึกษานาเสนอหัวข้อโครงการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.บรรยายประกอบสื่อ Power Point และ
คณาจารย์
เอกสารประกอบการสอน
ผู้สอน
2. ศึกษา VCD เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และอภิปราย ซักถาม ร่วมกัน
3. นักศึกษานาเสนอหัวข้อโครงการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (กรณีมีการ
เพิ่มเติมหรือแก้ไขจากสัปดาห์ที่ 3)
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ทากิจกรรมบทที่ 3 ศึกษา VCD เรือ่ งมลพิษ
ทางน้า และให้นักศึกษาจัดกลุ่ม สรุป
สาระสาคัญ และตอบคาถาม ตามหัวข้อ /
รายละเอียดในใบงานที่ 3
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
3. นักศึกษารายงานความก้าวหน้า
โครงการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point

คณาจารย์
ผู้สอน

คณาจารย์
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8

9

10
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1. โครงสร้างและส่วนประกอบ
ของโลก
2. หินและวัฏจักรหินบน
เปลือกโลก
3. การเคลื่อนที่ของ
แผ่นเปลือกโลก
4. ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก
5. ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ทรัพยากรธรณี
1. ทรัพยากรดิน และการใช้ที่ดิน
2. มลพิษทางดิน
3. ทรัพยากรแร่ธาตุ
4. ทรัพยากรพลังงานและ
พลังงานทดแทน
ทรัพยากรอากาศ
1. โครงสร้างของบรรยากาศ
2. การเคลื่อนที่ของอากาศ
3. อิทธิพลของลักษณะ
ภูมิอากาศกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม
4. ปัญหามลพิษทางอากาศ
ทรัพยากรอากาศ
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก
2. การจัดการทรัพยากรอากาศ

2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
3. ศึกษา VCD เรื่องผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก การเกิด
แผ่นดินไหว การเกิดคลื่นสึนามิ จากนั้นสรุป
สาระสาคัญ และอภิปรายร่วมกัน
4. ทากิจกรรมที่ 4 ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล
ข่าว หรือ บทความ ต่าง ๆ ด้านทรัพยากร
ธรณี และวิเคราะห์ สรุปข่าว
หรือบทความ ตามหัวข้อ /รายละเอียดใน
ใบงานที่ 4 และนาส่งในสัปดาห์ถัดไป
3

3

3

ผู้สอน

1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. ให้นักศึกษาจัดกลุ่ม อภิปราย ปัญหา
ผู้สอน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรณี และ
วิธีการจัดการ
3. นักศึกษาส่งงานกิจกรรมที่ 4 ที่มอบหมายใน
สัปดาห์ที่ 7
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปราย และซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน

1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ทากิจกรรมที่ 5 ศึกษา VCD เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก จากนั้นให้
นักศึกษาจัดกลุ่ม วิเคราะห์ และสรุป
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ได้แก่ การเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก
เอลนีโน และลานีน่า และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรอากาศ ประสิทธิภาพของการ
จัดการในปัจจุบันและการคาดการณ์ใน
อนาคต รายละเอียดในใบงานที่ 5

มคอ. 3

ความเสี่ยงภัยของมนุษย์จาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม
1. ความเสี่ยงภัย และการจัดการ
2. ความเสี่ยงภัยจากมลพิษทาง
อากาศ
3. ความเสี่ยงภัยจากอาหาร
ความเสี่ยงภัยของมนุษย์จาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม
1. ความเสี่ยงภัยจากขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
2. ความเสี่ยงภัยทางสังคม

3
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ประชากรกับความยั่งยืนของ
ชุมชนเมือง
1. วิวัฒนาการของมนุษย์
เทคโนโลยี กับการใช้
ทรัพยากร
2. การเปลี่ยนแปลงภาวะ
ประชากร
3. การกาเนิดชุมชนเมือง

3

14

ประชากรกับความยั่งยืนของ
ชุมชนเมือง
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
2. การจัดการชุมชนเมืองให้น่าอยู่
และยั่งยืน

3

11

12

16

3

4. นักศึกษารายงานความก้าวหน้า
โครงการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. ศึกษา VCD เรื่อง ภัยจากอาหาร
จากนั้นอภิปราย และซักถาม ร่วมกัน

คณาจารย์
ผู้สอน

1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. ศึกษา VCD เรื่องมลพิษจากขยะมูลฝอย
ผู้สอน
จากนั้น อภิปราย และซักถามร่วมกัน
3. ทากิจกรรมที่ 6 ให้นักศึกษา จัดกลุ่ม
อภิปราย วิเคราะห์ และ สรุปปัญหาความ
เสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวนักศึกษา
ผลกระทบ และแนวทางการปฏิบัติตน
เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาดังกล่าว
รายละเอียดในใบงานที่ 6
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ให้นักศึกษา สืบค้นข้อมูล ข่าว หรือ
บทความทางระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ (Internet) เรื่องการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง การวางผังเมือง และ
วิเคราะห์ สรุปข่าว หรือบทความตาม
หัวข้อ / รายละเอียดในใบงานที่ 7 และนาส่ง
ในสัปดาห์ถัดไป
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ทากิจกรรมที่ 7 นักศึกษาส่งข่าว หรือ
บทความ จากการค้นคว้าในสัปดาห์ที่ 13
คัดเลือกบทความ นามาอภิปรายเพื่อ
หาแนวทาง ที่เหมาะสมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้น่า
อยู่และยั่งยืน
4. ส่งรายงานโครงการส่งเสริมและรักษา

มคอ. 3
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1. โครงการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. ทบทวนเนื้อหาวิชา
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สอบปลายภาค

3

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
5. เฉลย และส่งแบบฝึกปฏิบัติวิชามนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม
1. นักศึกษานาเสนอโครงการ ฯ และ
อภิปรายกับอาจารย์ผู้สอน
2. สรุปและประเมินผลโครงการ ฯ
3. คืน แบบฝึกปฎิบัติ ฯ ให้นักศึกษา
4. อภิปรายและซักถาม
5. ตรวจสอบคะแนนระหว่างภาค
6. ชี้แจงสาระสาคัญ และสัดส่วนข้อสอบปลาย
ภาคในแต่ละบทเรียน

3

คณาจารย์
ผู้สอน

_

อาจารย์
กากับ
การสอบ

หมายเหตุ : การเรียนการสอนในทุกสัปดาห์ เฉลยแบบฝึกปฎิบัติ ฯ ประกอบขณะบรรยาย
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

3

4
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ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1, 2.1, 3.1, จากความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิด
4.1
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินใน ตาราง 1
1.1, 2.1, 3.1, จากความตั้งใจ ความถูกต้อง ความคิดริเริ่ม
4.1, 5.1
สร้างสรรค์ และการมีสว่ นร่วมในการทา
กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมินใน
ตาราง 2
1.1, 2.1, 3.1, จากความตั้งใจ ความถูกต้อง ความคิดริเริ่ม
4.1, 5.1
สร้างสรรค์ และการมีสว่ นร่วมในการทา
โครงการ ฯ โดยใช้เกณฑ์การประเมินใน
ตาราง 3
สอบปลายภาค จากความถูกต้องในการทาแบบทดสอบ

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการ
ประเมินผล

14

10

2,3,5,7,
10,12,14

30

3,4,6,10,
14,15

20

16

40

มคอ. 3

ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกปฎิบัติ (10 คะแนน)
ระดับคะแนน
เกณฑ์
9-10 คะแนน มีความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ 90-100 %
7-8 คะแนน มีความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ 70-89 %
5-6 คะแนน มีความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ 50-69 %
3-4 คะแนน มีความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ 30-49 %
1-2 คะแนน มีความตั้งใจ ความถูกต้อง และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทาแบบฝึกปฎิบัติ 10-29 %
0 คะแนน
ไม่ได้ส่งแบบฝึกปฏิบัติ
หมายเหตุ :
1. ความตั้งใจ พิจารณาจากการเขียน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการตรงต่อเวลา
2. ความถูกต้อง พิจารณาจากความเหมาะสม ครบถ้วน ชัดเจน และ ตรงประเด็นของคาตอบในภาษา
ทางวิทยาศาสตร์
3. จากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พิจารณาจาก การเสนอแนวความคิดทีน่ ่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
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มคอ. 3
ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมในชั้นเรียน (30 คะแนน)
กิจกรรมที่ /
คะแนน
กิจกรรมที่ 1
(4 คะแนน)

5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

-

กิจกรรมที่ 2
(4 คะแนน)

-

กิจกรรมที่ 3
(4 คะแนน)

-

กิจกรรมที่ 4
(4 คะแนน)

-

กิจกรรมที่ 5
(4 คะแนน)

-

มีความตัง้ ใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
76-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
76-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
76-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
76-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
76-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
51-75 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
51-75 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
51-75 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
51-75 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
51-75 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
26-50 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
26-50 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
26-50 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
26-50 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
26-50 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง

มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-25 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-25 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-25 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-25 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-25 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง

กิจกรรมที่ 6
(5 คะแนน)
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มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง

มคอ. 3

กิจกรรมที่ 7
(5 คะแนน)

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
81-100 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
81-100 %

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
61-80 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
61-80 %

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
41-60 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
41-60 %

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
21-40 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
21-40 %

ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-20 %
มีความตั้งใจ
ความถูกต้อง
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และ
การมีส่วนร่วม
0-20 %

หมายเหตุ :
1. ความตั้งใจ พิจารณาจากการเขียน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และส่งงานตาม
กาหนดเวลาเท่านั้น
: นักศึกษาที่เข้าเรียนตรงเวลา ไม่สาย รับใบงานทากิจกรรม ชุดที่ 1 รับการประเมิน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 นักศึกษาที่เข้าเรียนขณะที่ทากิจกรรม หรือไม่เข้าเรียน รับใบงานทากิจกรรมชุดที่ 2 ประเมิน
สูงสุดเริ่มต้นที่ 3 คะแนน ในกิจกรรม ที่ 1-5 และ ประเมินสูงสุดเริ่มต้นที่ 4 คะแนนในกิจกรรม ที่ 6-7
2. ความถูกต้อง พิจารณาจากความเหมาะสม ครบถ้วน ชัดเจน และ ตรงประเด็นของคาตอบใน
ภาษาทางวิทยาศาสตร์
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พิจารณาจากการเสนอแนวความคิดทีน่ ่าสนใจและเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
4. การเข้ามีสว่ นร่วม พิจารณาจากพฤติกรรม และการปฎิบัติตนขณะทากิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
ได้แก่ ความสามารถในการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม
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ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (20 คะแนน)
คะแนน

เกณฑ์
5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

1.ความน่าสนใจ,
ความเป็นประโยชน์
และระดับ
ความสาเร็จของ
โครงการ (5คะแนน)
โครงการน่าสนใจ และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม/
ชุมชน มาก หรือเป็น
โครงการที่เป็น
ประโยชน์ใน
ระดับประเทศ

2.ความสนใจ และ
ความกระตือรือร้นใน
การดาเนินกิจกรรม
(5 คะแนน)

3. รูปเล่ม, เนื้อหา
ของรายงาน
และการใช้ภาษาเชิง
วิชาการ * (5 คะแนน)

ส่งแบบเสนอโครงการ
รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการครบ 2
ครั้ง และส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตาม
กาหนดเวลา

รายงาน มีเนื้อหาครบ
ถ้วนและถูกต้อง รูปเล่ม
รายงานครบถ้วน และ
ถูกต้อง และสามารถใช้
ภาษาทางวิชาการได้
เหมาะสม

4.การอภิปราย และ
รูปแบบการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
(5 คะแนน)

มีความพร้อมในการ
นาเสนอ นาเสนอ
ตามลาดับหัวข้อ
โครงการ ครบถ้วน สื่อที่
ใช้ในการนาเสนอมี
คุณภาพดี และ
เหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื้อหาครบ มีความพร้อมในการ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ และรายงานฉบับ
ถ้วน แต่ไม่ถกู ต้อง 1- 2 นาเสนอ แต่ไม่
ชุมชน
สมบูรณ์ตาม
หัวข้อ รูปเล่มรายงาน เรียงลาดับหัวข้อ
กาหนดเวลา แต่ส่ง
ครบถ้วน และถูกต้อง โครงการ และไม่
รายงานความ ก้าวหน้า การใช้ภาษาส่วนใหญ่ ครบถ้วน สื่อที่ใช้ในการ
ของโครงการตาม
เหมาะสม
นาเสนอมีคุณภาพดี
กาหนดเวลา 1 ครั้ง
และเหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื้อหาครบ มีความพร้อมในการ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ และรายงานฉบับ
ถ้วนแต่ไม่ถูกต้อง 3- 4 นาเสนอพอสมควร แต่
ชุมชน พอสมควร
สมบูรณ์ตาม
หัวข้อ รูปเล่มรายงาน ไม่เรียงลาดับหัวข้อ
กาหนดเวลา แต่ไม่ได้ ครบถ้วนและถูกต้อง
โครงการ และไม่
ส่งรายงานความ
การใช้ภาษาเหมาะสม ครบถ้วน สื่อที่ใช้ในการ
ก้าวหน้าของโครงการ ปานกลาง
นาเสนอมีคุณภาพดี
และเหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื้อหา
ความพร้อมในการ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม/ ตามกาหนดเวลา แต่ส่ง ครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้อง นาเสนอน้อย ไม่
ชุมชน น้อย
รายงานฉบับสมบูรณ์ 5- 6 หัวข้อ รูปเล่ม
เรียงลาดับหัวข้อ
เกินกาหนด และไม่ได้ รายงานไม่ถูกต้อง
โครงการ และไม่
ส่งรายงาน
การใช้ภาษาส่วนใหญ่ ครบถ้วน สื่อที่ใช้ในการ
ความก้าวหน้าของ
ไม่ค่อยเหมาะสม
นาเสนอมีคุณภาพต่า
โครงการ
และไม่เหมาะสม
โครงการไม่น่าสนใจ
ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื้อหา
ไม่มีความพร้อมในการ

มคอ. 3
และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม/ชุมชน น้อยมาก

และรายงานฉบับ
สมบูรณ์เกิน
กาหนดเวลา และไม่ได้
ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการ

ครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้อง
ตั้งแต่ 7 หัวข้อขึ้นไป
รูปเล่มรายงานไม่
ถูกต้อง
การใช้ภาษาต้อง
ปรับปรุง

นาเสนอ ไม่เรียงลาดับ
หัวข้อโครงการ และไม่
ครบถ้วน สื่อที่ใช้ในการ
นาเสนอมีคุณภาพต่า
มาก และไม่เหมาะสม

* เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย ชื่อโครงการ ความเป็นมาและความสาคัญของโครงการ วัตถุประสงค์
ขอบเขตการศึกษา วิธกี ารศึกษา ระยะเวลาและแผนการดาเนินโครงการ งบประมาณที่ใช้ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับและค่าเป้าหมาย ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นิยดา สวัสดิพงษ์, มณี ช้างเผือก, พันชัย เม่นฉาย, สิรวัลภ์ ตู้ประกาย, ลัดดาวัลย์ ปัญจวิโรจน์,
เบญจวรรณ พงศ์สุวากร, เอกชัย พุมดวง, ยุสนีย์ โสมทัศน์ และยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์. 2551. มนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม . กรุงเทพมหานคร : โครงการตาราหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เกษม จันทร์แก้ว. 2540. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : โครงการสหวิทยาการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
G. Tyler Miller, JR. 1994. Living in the environment Principle Connections and Solution.
International Thomson publishing. Eighth edition.
Karen Arms. 1990. Environmental Science. Saunders college publishing.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
http : // www. moste.go.th (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม)
http : // www. oepp.go.th (สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม)
http : // www. degp.go.th (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
http : // www. pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ)
http : // www. thaienvironment.net
http : // www.nepo.go.th (สานักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ)
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในทุกภาค
การศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
- การสังเกตการสอนของคณาจารย์
- การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line
3. การปรับปรุงการสอน
- มีการวิจยั ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชา
มนุษย์กับสิง่ แวดล้อม
- การนาผลการประเมิน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิง่ แวดล้อมและ ผล
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการ
เรียนการสอน
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนด้วยกัน โดยสอนร่วมในศาสตร์ที่อาจารย์แต่ละท่านมี
ความเชี่ยวชาญ
- ปรึกษา และเรียนรู้ ความรู้จากบุคคลตัวอย่างที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทา และจัดหาสื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของรายวิชา
- ทวนสอบโดยอาจารย์ผสู้ อนด้วยกัน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนา ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและ ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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- คัดเลือกโครงการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา ที่สามารถปฎิบัติต่อเนื่องได้
ในภาคการศึกษาถัดไป ให้นักศึกษากลุม่ ใหม่พัฒนา และปฎิบัติต่อเนื่องเพื่อขยายผลต่อไป
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