สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หมวด 5

หน้ า
ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 7
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ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2500107 มนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม (Man and Environment)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรี ยน 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุม่ สังคมศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผศ. เฉิดฉิน สุกปลัง่
ผศ. มณี ช้ างเผือก
ดร.เอกชัย พุมดวง
ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์
อ. เบญจวรรณ พงศ์สวุ ากร
สถานที่ตดิ ต่ออาจารย์ : ห้ อง1118/1 โทร. 02-2445000 ต่อ 5827
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
มกราคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรี ยนรายวิชานี ้แล้ ว นักศึกษาจะเกิดการเรี ยนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการใน
ด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
1.1 มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดารงชีวิตของมนุษย์กบั
สิ่งแวดล้ อม
1.2 มีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และนาเสนอแนวทางการแก้ ปัญหาด้ าน
สิ่งแวดล้ อมได้
1.3 มีจิตสานึกและความตระหนัก ความรับผิดชอบและจริ ยธรรมด้ านสิ่งแวดล้ อม
1.4 มีทกั ษะในการมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อมชุมชน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื ้อหาให้ ทนั สมัยสอดคล้ องกับสถานการณ์ มีออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ที่สนองตอบต่อความต้ องการของผู้เรี ยน รวมทัง้ ปรับปรุงการใช้ สื่อและ
เทคโนโลยีในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพ
การเรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนและอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื ้นฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม และทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการ
ดารงชีวิตของมนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม นิเวศวิทยาธรรมชาติ นิเวศวิทยาเมือง ปั ญหาประชากร การตังถิ
้ ่น
ฐาน และการขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวิตในเมือง ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมเมือง
การมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมในเขตเมืองที่พฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืน
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.
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2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา 3(3-0-6) (บรรยาย-ชัว่ โมง/ปฏิบตั กิ าร - ชัว่ โมง/ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
45 ชัว่ โมง/ภาค
สอนเสริมตามความ
ไม่มี
6 ชัว่ โมง/สัปดาห์
การศึกษา
ต้ องการของนักศึกษา
3. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนกาหนดวัน และเวลาให้ คาปรึกษา (office hour) และแนะนาทางวิชาการเป็ นรายบุคคล
หรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการของนักศึกษา
นอกจากนี ้นักศึกษาสามารถนัดหมายกับอาจารย์ผ้ สู อนในช่วงเวลาที่อาจารย์ผ้ สู อนไม่มีภารกิจอื่นใด
ได้ โดยตรง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
วิชามนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมเน้ นความรับผิดชอบหลักด้ านคุณธรรม จริยธรรม ข้ อ 2 และ ข้ อ 4
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม และจริยธรรม
1.1) มีจิตสานึก และความตระหนักในปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
1.2) มีจิตสานึก ความตระหนัก และความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม
1.3) มีความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินยั ต่อตนเอง และในกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
1.4) เป็ นสมาชิกที่ดีภายในชันเรี
้ ยน
2) มีพฤติกรรมที่มีความรั บผิดชอบต่ อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ
2.1) มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิ่งแวดล้ อม
2.2) มีสว่ นร่วมในการบาบัดฟื น้ ฟู และเฝ้าระวังการทาลายคุณภาพสิ่งแวดล้ อมในชุมชน
2.3) มีสว่ นร่วมในการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่งแวดล้ อมในชุมชน
2.4) มีพฤติกรรมในการดารงชีวิตให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม
2.5) ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
3) มีภาวะผู้นาเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่น และสามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นได้
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3.1) ให้ คาแนะนาแนวปฏิบตั ทิ ี่ช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตที่ยงั่ ยืนต่อ
ชุมชนได้
3.2) แบ่งปั นความคิดเห็นด้ านสิ่งแวดล้ อมต่อผู้อื่นได้
4) มีความเคารพในสิทธิ และความมีคุณค่ าของตนเอง และผู้อ่ ืน
4.1) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2) ให้ ความสาคัญกับมุมมองด้ านสิ่งแวดล้ อมที่แตกต่างกัน และมีการประนีประนอม
4.3) มัน่ ใจในการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นสิ่งแวดล้ อม

1.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนรู้ โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และความรับผิดชอบ ประกอบการบรรยาย
พร้ อมยกกรณีศกึ ษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม และให้ นกั ศึกษาได้ ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหา (Problem
Based Learning) จากกรณีศกึ ษา (Case Study) ที่ยกตัวอย่าง รวมทังใช้
้ รูปแบบการศึกษาด้ วย
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) โดยสร้ างคาถามที่แตกต่างกันให้ นกั ศึกษาแต่ละกลุ่ม
ร่ วมกันศึกษาค้ นคว้ าหาคาตอบ และนาเสนอให้ สมาชิกในชัน้ เรี ยนกลุ่มอื่น ๆ ทราบจากผลการศึกษา
ค้ นคว้ า รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ นกั ศึกษารับฟั ง ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในคาถามนัน้ ๆ
- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (Self Study) โดยมอบหมายให้ นักศึกษาค้ นคว้ า ข่าว หรื อ
บทความ ด้ านสิ่งแวดล้ อม จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทศั น์ และสื่ออิเลคโทรนิกส์ เช่น ระบบเครื อข่ายข้ อมูล
สารสนเทศ (Internet) และวิเ คราะห์ เพื่อเกิดจิ ตสานึกและตระหนักในปั ญหาสิ่ง แวดล้ อม พร้ อมการ
ปฏิบตั ติ น
- การทาโครงการ (Project Based Learning) โดยมอบหมายให้ นกั ศึกษาทาโครงการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม 1 โครงการ ต่อ 1 ตอนเรี ยน เพื่อให้ นักศึกษาได้ ระดมความคิด (Focus
group) รับฟั งความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน อภิปรายร่วมกันถึงข้ อยุติ และวิธีปฎิบตั ิในโครงการ ฯ
ที่จะดาเนินการ และเข้ ามีส่วนร่ วมกับชุมชน และหน่วยงานในการ สร้ างจิตสานึก เฝ้าระวัง บาบัดฟื น้ ฟู
และวิจยั เชิงปฏิบตั ิ สิ่งแวดล้ อมในชุมชน ตามวิธีปฎิบตั ขิ องโครงการ ฯ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ใช้ แบบสังเกต โดยสังเกตจากพฤติกรรม และการปฏิบตั ติ นของนักศึกษาขณะดาเนินการสอน
ได้ แก่ การตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยน การแต่งกาย การพูดคุย อุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่นามาในชัน้
เรี ยน
- จากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ขณะนาเสนอโครงการ ฯ หน้ าชันเรี
้ ยน
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- ให้ ค ะแนนเฉพาะนัก ศึกษาที่ เ ข้ ามี ส่ว นร่ ว มในการท าโครงการส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม โดยพิจารณาจากรายชื่อ ของนักศึกษาที่ปรากฏในรูปเล่มรายงานโครงการ ฯ ฉบับสมบูรณ์
เท่านัน้
- พิจารณาจากความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของ รู ปเล่ม และหลักฐาน ในการทา
โครงการ ฯ ของนักศึกษา
- พิจารณาจากความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และการตรงต่อเวลาในการส่งแบบฝึ ก
ปฎิบตั ิ
- พิจารณาจากบทวิเคราะห์ แนวความคิดที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ในการตอบ
คาถามในแบบฝึ กปฎิบตั ิ และกิจกรรมประจาบทเรี ยน
- พิจารณาจากการตรงต่อเวลาในการส่งข่าว และบทความ ด้ านสิ่งแวดล้ อม
- แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ หรื อแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจประจาบท ที่นกั ศึกษาจัดทา
และส่งภายในชันเรี
้ ยนเท่านัน้

วิชามนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมเน้ นความรับผิดชอบหลักด้ านความรู้ ข้ อ 1 ข้ อ 3 และข้ อ 4
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ท่ ตี ้ องได้ รับ
1) มีความรู้ ความเข้ าใจในศาสตร์ ท่ เี ป็ นพืน้ ฐานในการดารงชีวิต
1.1) มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้ อม
1.2) มีความรู้ ความเข้ าใจพืน้ ฐานความสัมพันธ์ ระหว่างวิถีการดารงชีวิตของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้ อม
1.3) มีความรู้ความเข้ าใจในปั ญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเทคนิควิธีการจัดการสิ่งแวดล้ อม
2) สามารถจาแนก และอธิบายองค์ความรู้ที่ศกึ ษา
2.1) สามารถจ าแนก และอธิ บายโครงสร้ าง ส่วนประกอบ และปั ญหาของสิ่ง แวดล้ อม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ได้
3) มีความรู้ เกี่ยวข้ องกับชุมชน และความเป็ นไปของชาติและสังคมโลก
3.1) มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ของการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรของ
มนุษย์ในชีวิตประจาวัน กับผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เกิดจากการใช้ ทรัพยากร ต่อตนเอง ชุมชน และ
สังคมโลก
3.2) มีความรู้ความเข้ าใจมาตรการจัดการสิ่งแวดล้ อม และการร่วมมือกันในสังคมโลกเพื่อ
นาไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ ใช้ กับศาสตร์ อ่ ืน ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้
อย่ างมีคุณภาพ
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4.1) มีความรู้ความเข้ าใจในการนามาตรการทังทางด้
้
านเทคโนโลยีและมาตรการทางสังคม
และเครื่ องมือทางสิ่งแวดล้ อมมาใช้ พฒ
ั นาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนและตนเอง
อย่างยัง่ ยืน
2.2 วิธีการสอน
- ใช้ กรณีศึกษา (Case Study) โดยบรรยายประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ และวีซีดี ด้ านการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ นักศึกษานาความรู้ จากบทเรี ยน และประสบการณ์ วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้ อม
สภาพทัว่ ไป สาเหตุ ผลกระทบ และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการสิ่งแวดล้ อม
- การทาโครงการ (Project Based Learning) ให้ นักศึกษาทาโครงการส่งเสริ ม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม รายละเอียดตามหัวข้ อที่กาหนด ในระดับชุมชน เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งในปั ญหา และ
เพิ่มพูนความรู้จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น องค์กร หรื อหน่วยงานด้ านสิ่งแวดล้ อม ที่เข้ าร่วมทาโครงการ ฯ
- ให้ นกั ศึกษาสืบค้ นข่าว หรื อบทความด้ านสิ่งแวดล้ อมในแต่ละบทเรี ยน จากสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ และวิเคราะห์ สรุปผล ตามหัวข้ อที่กาหนดในใบงาน
- ให้ นกั ศึกษาทาแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ หรื อในแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจประจาบท
ประกอบขณะบรรยายในแต่ละหัวข้ อ
- ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ และอภิปรายประเด็นสิ่งแวดล้ อม ร่วมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากความครบถ้ วน ชัดเจน ตรงประเด็นของคาตอบในแบบฝึ กปฏิบตั ิ แต่ละบทเรี ยน
(มี 7 บท)
- พิ จ ารณาจากความครบถ้ ว น ชัด เจน ตรงประเด็น ของค าตอบในค าถามท้ า ยบทเอกสาร
ประกอบการสอนแต่ละบท (มี 7 บท)
- พิ จ ารณาจากผลการศึกษาค้ นคว้ า วิ เคราะห์ และข้ อสรุ ป ผล ของข่า ว หรื อบทความด้ า น
สิ่งแวดล้ อมที่สืบค้ น
- พิจารณาจากคาตอบนักศึกษาจากการอภิปรายประเด็นสิ่งแวดล้ อมร่วมกัน
- จากการพิ จ ารณาเลื อ กประเภท เนื อ้ หา ในการเขี ย นความเป็ นมา และความส าคัญ วิ ธี
การศึกษา ผลการศึกษา และแนวปฎิบตั ิในการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม ที่ถกู ต้ อง เหมาะสม ของโครงการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
- จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubic
- จากความครบถ้ วน ชัดเจน ตรงประเด็นของคาตอบในแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ หรื อใน
แบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจประจาบท
- จากค่าระดับคะแนนที่ได้ รับเมื่อสิ ้นสุดภาคการศึกษา
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วิชามนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมเน้ นความรับผิดชอบหลักด้ านทักษะทางปั ญญา ข้ อ 1 ข้ อ 3 และข้ อ 4
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่ างเป็ นระบบ
1.1) สามารถพิจารณาสาเหตุ และผลกระทบต่อเนื่อง จากปั ญหาสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
1.2) สามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปั ญหาสิ่งแวดล้ อมโดยบูรณาการจัดทาเป็ น
โครงการ ฯ ได้
2) สามารถค้ นคว้ า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
2.1) สามารถวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้ อมได้
2.2) ทราบถึงแหล่งข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ า และแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
3.1) ให้ นกั ศึกษามีความสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ รู้จกั การควบคุมและป้องกันปั ญหาที่
อาจจะเกิดขึ ้นไว้ ลว่ งหน้ า
3.2) นักศึกษาสามารถใช้ ประโยชน์จากสิ่งแวดล้ อมในการดารงชีวิตได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
3.3) นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดารงชีวิตให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม
3.4) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
3.5) สามารถจัดการชุมชน และสิ่งแวดล้ อมเมืองให้ นา่ อยู่ และยัง่ ยืน
4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาในการดาเนินชีวิตได้ อย่ างสร้ างสรรค์
4.1) นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่ม และความคิดในสิ่งใหม่ แนวทางใหม่เพื่อสร้ างสรรค์งาน/
กระบวนการทางานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น
3.2 วิธีการสอน
- จัดการเรี ยนการสอนโดยการทาโครงการ (Project Based Learning) ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้ อม ซึง่ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาที่จะต้ องสืบค้ น เสาะหา สารวจ ตรวจสอบ
และค้ นคว้ า ด้ วยวิธีการต่าง ๆ ทาให้ นกั ศึกษาต้ องใช้ กรณีศกึ ษา (Case Study) กรณีปัญหา (Problem
Based Learning) รวมทัง้ การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion)และ การระดมสมอง (Focus group)
เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ มีความคิดริเริ่มในการทางานให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ ้นและ สามารถสร้ างเป็ นองค์ความรู้ของนักศึกษาเองได้
- แนะนาแหล่งข้ อมูล และวิธีการเลือกข้ อมูลที่น่าเชื่อถือในการค้ นคว้ าประกอบการทาโครงการ ฯ
แบบฝึ กปฎิบตั ิ และกิจกรรมประจาบทเรี ยน สาหรับการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ได้ แก่ เอกสาร
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หน่วยงาน องค์กร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกโทรนิกส์ เช่น ระบบเครื อข่ายข้ อมูลสารสนเทศ (Internet) และ
บุคคลตัวอย่าง หรื อผู้มีประสบการณ์
- เสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาให้ นกั ศึกษาพิจารณาประกอบการทาโครงการ ฯ และกิจกรรม
ประจาบทเรี ยน
- ให้ นกั ศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดร่วมกัน และวิเคราะห์ผลดี
ผลเสีย และความเป็ นไปได้ ในการแก้ ไขปั ญหา
- ระบุกรณีศกึ ษาปั ญหาในชีวิตประจาวัน เพื่อฝึ กให้ นกั ศึกษาหาแนวทางแก้ ไข
- นานักศึกษาไปทัศนศึกษาสถานที่ที่สามารถจัดการปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่เกิดลักษณะเดียวกัน
- ให้ นกั ศึกษาไปสอบถาม และสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง หรื อผู้มีประสบการณ์ ที่สามารถจัดการ
ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่เกิดลักษณะเดียวกัน
3.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากการแสดงความคิดเห็น แนวความคิด แนวทางที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ในการตอบคาถามจากแบบฝึ กปฎิบตั ิ และกิจกรรมประจาบทเรี ยน
- ประเมิ นตามสภาพจริ ง จากการนาเสนอโครงการ ฯ ผลสัม ฤทธิ์ และแนวทางในการแก้ ไ ข
ปั ญหาจากโครงการ ฯ
- พิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ทีให้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ในการทาโครงการ ฯ เช่น ภาพถ่าย
ประกอบขณะปฎิบตั โิ ครงการ ฯ การติดตามผล บทสัมภาษณ์ และ เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เข้ า
ร่วมกิจกรรม
วิชามนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมเน้ นความรับผิดชอบหลักด้ าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ข้ อ 1 และ ข้ อ 4
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็ นกลุ่มในฐานะผู้นา และผู้ตามได้
1.1) ให้ นกั ศึกษามีความสามารถในการทางานเป็ นทีม มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์กบั
ผู้คนรอบข้ างสามารถทางานร่วมกับชุมชนได้ และอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างปกติสขุ มีทกั ษะความเป็ นผู้นา
สามารถบริ หารโครงการ ทาให้ งานบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ ของงานได้
2) สามารถริเริ่มสร้ างสรรค์ แนวทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
3) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี ทังภาษาไทย
้
และภาษาต่างประเทศ
4) มีการค้ นคว้ าและวางแผนในการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
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มคอ. 3
4.1) นักศึกษาสามารถวางแผนแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศกึ ษา
ค้ นคว้ า
4.2) นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจากงาน และกิจกรรมที่มอบหมาย
4.3) นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนข้ อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้ อมกับผู้อื่น
เพื่อปรับใช้ ในการพัฒนาตนเอง และสังคม
4.2 วิธีการสอน
- จัดการเรี ยนการสอนโดยการมอบหมายกิจกรรมประจาตอนเรี ยน ให้ นักศึกษาทาโครงการ
ส่งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม 1 โครงการ ต่อ 1 ตอนเรี ยน เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ระดมความคิด
(Focus group) แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้ อม รับฟั งความคิดเห็นของ
เพื่อนร่ วมชันเรี
้ ยน อภิปรายร่ วมกันถึงข้ อยุติ และวิธีปฎิบตั ิในโครงการ ฯ ที่จะดาเนินการ และเข้ า มีส่วน
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในการ สร้ างจิตสานึก เฝ้าระวัง บาบัดฟื น้ ฟู และวิจยั เชิงปฏิบตั ิ สิ่งแวดล้ อม
ในชุมชน ตามวิธีปฎิบตั ขิ องโครงการ ฯ
- ให้ นกั ศึกษาส่งแบบเสนอโครงการ ฯ พิจารณาก่อนปฎิบตั ิ และให้ มีการรายงานความก้ าวหน้ า
โครงการ ฯ เป็ นระยะ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากการ ปรับปรุง และแก้ ไข
โครงการ ฯ
- เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาที่ไม่เข้ าชันเรี
้ ยน ทาแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ หรื อแบบทดสอบความรู้
ความเข้ าใจประจาบท ฉบับใหม่ที่แตกต่างจากนักศึกษาที่เข้ าชันเรี
้ ยน
- เฉลยแบบฝึ กปฎิบตั ใิ ห้ นกั ศึกษาก่อนส่งประเมินผล เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ พฒ
ั นา
ตนเองจากการค้ นคว้ า และทาความเข้ าใจเพิ่มเติมในหัวข้ อที่คาตอบของนักศึกษาไม่ชดั เจนตรงประเด็น
4.3 วิธีการประเมินผล
- จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ฯ ในแต่ละระยะ
- จากการตรงต่อเวลาในการส่งแบบฝึ กปฎิบตั ิ แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ และแบบทดสอบ
ความรู้ความเข้ าใจประจาบท
- จากการเข้ ามีสว่ นร่วมในการทากิจกรรมประจาบทเรี ยน
- ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอผลงานและรายงานโครงการ
ฯ ประจาตอนเรี ยนของนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
วิชามนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมเน้ นความรับผิดชอบหลักด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ อ 2 และข้ อ 5
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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มคอ. 3
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จาเป็ นเกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
1.1) สามารถสืบค้ นข้ อมูลสิ่งแวดล้ อมจากฐานข้ อมูลอิเล็กโทรนิกส์ได้
1.2) สามารถทาสื่ออิเลคโทรนิกส์ตา่ ง ๆ ประกอบการนาเสนอรายงานโครงการ ฯ และผลงาน
ต่าง ๆ ได้
2) สามารถสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ เพื่อนามาประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจาวันได้
2.1) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้ อมในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.2) สามารถวิเคราะห์สถิตขิ ้ อมูลทางสิ่งแวดล้ อมได้
2.3) สามารถสืบค้ นข้ อมูลเพื่อประยุกต์แก้ ปัญหาในการทางาน
3) สามารถใช้ ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
3.1) สามารถใช้ ภาษาเชิงวิชาการได้ ดี
3.2) สามารถใช้ ศพั ท์เฉพาะด้ านสิ่งแวดล้ อมได้
4) สามารถนาเสนอ และสื่อสารโดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิตไิ ด้
5) สามารถเลือกใช้ ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อประยุกต์ ใช้ ในการดารงชีวิต และแก้ ไข
ปั ญหาของตนเองได้ อย่ างเหมาะสม
5.1) สามารถดารงชีวิต และแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ประสบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได้
5.2) สามารถนาคาแนะนา ที่ถูกต้ องเหมาะสมจากบุคคลตัวอย่าง ผู้มีประสบการณ์ องค์กร
หรื อหน่วยงาน แก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมได้
5.2 วิธีการสอน
- ให้ นกั ศึกษาเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมในกรณีศกึ ษา (Case study) ต่าง ๆ
โดยสืบค้ นจากสื่ออิเลกทรอนิกส์
- ให้ นัก ศึก ษาท าโครงการส่ง เสริ ม และรั ก ษาคุณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม และน าเสนอโดยการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป หรื อจัดทาในรู ปของสื่อเทคโนโลยี เช่น วีซีดี และ website เพื่อสามารถนาเผยแพร่
ประกอบการดารงชีวิต
- แนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูล และวิธีการเลือกข้ อมูลที่น่าเชื่อถือ ประกอบการทา
แบบฝึ กปฎิบตั ิ และกิจกรรมประจาบทเรี ยน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากทักษะการใช้ ภาษาในรูปเล่มรายงานโครงการ ฯ และการนาเสนอโครงการ ฯ หน้ า
ชันเรี
้ ยน
- ประเมินจากรายงานโครงการ ฯ และประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ของนักศึกษา ที่สืบค้ น
ข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินทักษะการใช้ สื่อจากการนาเสนอโครงการ ฯ ในชันเรี
้ ยน
12

มคอ. 3
- ประเมินจากความเป็ นไปได้ ความถูกต้ อง เหมาะสมของวิธีการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อม ใน
กรณีศกึ ษาต่าง ๆ
- ประเมินจากความสาเร็จ และข้ อเสนอแนะจาการทาโครงการ ฯ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
- วิเคราะห์ศกั ยภาพผู้เรียนเป็ น
1

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

1. อธิบายเนื ้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
2. แนะนาเอกสารประกอบการสอน แบบฝึ ก
ปฎิบตั ิประจาวิชา แหล่งทีเ่ ก็บรวบรวม
เอกสาร และสือ่ ประสมต่าง ๆ (Website)
3. ศึกษาตัวอย่าง VCD และตัวอย่างรายงาน
โครงการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อม
4. บันทึกข้ อมูลนักศึกษารายบุคคล ได้ แก่ ร.ร
มัธยมปลายที่สาเร็จการศึกษา, งานอดิเรก,

คณาจารย์
ผู้สอน

รายบุคคล โดยให้ นกั ศึกษาทา
แบบทดสอบ ความรู้พื ้นฐาน
สิง่ แวดล้ อม ก่อนเรี ยน (pre-test)
สิ่งแวดล้ อม และมาตรการ
ทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. ความหมายของสิง่ แวดล้ อม
2. คุณสมบัติเฉพาะตัว
3. ประเภทของสิง่ แวดล้ อม
4. ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับระบบสิง่ แวดล้ อม

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปกครอง, ที่อยู่,

2
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สิ่งแวดล้ อม และมาตรการ
ทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
1. มนุษย์กบั ปั ญหาสิง่ แวดล้ อม :
สาเหตุและการสร้ างความยัง่ ยืน

3

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทนั ที,
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา, เป้าหมายและแผนชีวิต
5. คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาประจาตอนเรี ยน
ให้ นกั ศึกษาจัดกลุม่ และตังชื
้ ่อกลุม่ ตาม
อัธยาศัย กลุม่ ละ 4-5 คน เพื่อใช้ ในการ
อภิปรายในการเรี ยนการสอนต่อไป
6. บรรยายประกอบ สือ่ การสอน Power point
เอกสารประกอบการสอน และแบบฝึ กปฎิบตั ิ
5. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
1. บรรยายประกอบ สือ่ การสอน Power point คณาจารย์
แบบฝึ กปฎิบตั ิ และเอกสารประกอบการสอน ผู้สอน
2. ศึกษา VCD เรื่ องการจัดการสิง่ แวดล้ อมของ
ประเทศไทย และอภิปราย ชักถาม ร่วมกัน

มคอ. 3
2. มาตรการทางด้ าน
สิง่ แวดล้ อม และการร่วมมือกัน
ในสังคมโลก
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3

ระบบนิเวศ
1. ความหมายของระบบนิเวศ
2. องค์ประกอบของระบบนิเวศ
3. หน้ าที่ในระบบนิเวศ
4. ประเภทของระบบนิเวศ

3

4

ระบบนิเวศ
1. ภาวะสมดุลในระบบนิเวศ
2. การเปลีย่ นแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
กับความมัน่ คงของมนุษย์

3

5

ทรัพยากรนา้
1. ประเภทของแหล่งน ้า
2. ประโยชน์ของน ้า
3. ปั ญหาทรัพยากรน ้า
4. มลพิษทางน ้า
5. การจัดการทรัพยากรน ้าอย่าง
ยัง่ ยืน

3

3. ทากิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem-based
Learning) ให้ นกั ศึกษาจัดกลุม่ (ตามทีจ่ ดั ใน
สัปดาห์ที่ 1) อภิปรายสถานการณ์ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากอดีต
เปรี ยบเทียบกับปั จจุบนั เพื่อคาดการณ์ภาพ
อนาคตของสิง่ แวดล้ อม และวิธีการสร้ าง
ความยัง่ ยืน ตามหัวข้ อ /รายละเอียดใน
ใบงานที่ 1
4. อาจารย์ผ้ สู อนสรุปประเด็นปั ญหาจากการ
อภิปรายของนักศึกษา
1. บรรยายประกอบสือ่ Power Point และ
คณาจารย์
เอกสารประกอบการสอน
ผู้สอน
2. ทากิจกรรมที่ 2 ให้ นกั ศึกษาจัดกลุม่ สารวจ /
ศึกษาระบบนิเวศในมหาวิทยาลัย/ศูนย์
การศึกษา โดยเลือกศึกษา 1 ระบบนิเวศ
จากนันจ
้ าแนกองค์ประกอบ และหน้ าที่การ
ทางานขององค์ประกอบเหล่านันในระบบ
้
นิเวศ ตามหัวข้ อ /รายละเอียดใน ใบงานที่ 2
3. นักศึกษานาเสนอหัวข้ อโครงการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
1.บรรยายประกอบสือ่ Power Point และ
คณาจารย์
เอกสารประกอบการสอน
ผู้สอน
2. ศึกษา VCD เรื่ องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และอภิปราย ซักถาม ร่วมกัน
3. นักศึกษานาเสนอหัวข้ อโครงการส่งเสริ มและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม (กรณีมีการ
เพิ่มเติมหรื อแก้ ไขจากสัปดาห์ที่ 3)
1. การบรรยายประกอบสือ่ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ทากิจกรรมบทที่ 3 ศึกษา VCD เรื่ องมลพิษ
ทางน ้า และให้ นกั ศึกษาจัดกลุม่ สรุป
สาระสาคัญ และตอบคาถาม ตามหัวข้ อ /
รายละเอียดในใบงานที่ 3

มคอ. 3
6

ทรัพยากรนา้
1. กรณีศกึ ษาการจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างยัง่ ยืน

3

7

ทรัพยากรธรณี
1. โครงสร้ างและส่วนประกอบ
ของโลก
2. หินและวัฏจักรหินบน
เปลือกโลก
3. การเคลือ่ นที่ของ
แผ่นเปลือกโลก
4. ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก
การเปลีย่ นแปลงของ
เปลือกโลก
5. ผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงของเปลือกโลก
ทรัพยากรธรณี
1. ทรัพยากรดิน และการใช้ ที่ดิน
2. มลพิษทางดิน
3. ทรัพยากรแร่ธาตุ
4. ทรัพยากรพลังงานและ
พลังงานทดแทน
ทรัพยากรอากาศ
1. โครงสร้ างของบรรยากาศ
2. การเคลือ่ นที่ของอากาศ
3. อิทธิพลของลักษณะ
ภูมิอากาศกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้ อม
4. ปั ญหามลพิษทางอากาศ
ทรัพยากรอากาศ
1. การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก
2. การจัดการทรัพยากรอากาศ

3

8

9

10

15

3

3

3

1. การบรรยายประกอบสือ่ Power Point
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
3. นักศึกษารายงานความก้ าวหน้ า
โครงการส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อม ครัง้ ที่ 1
1. การบรรยายประกอบสือ่ Power Point
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
3. ศึกษา VCD เรื่ องผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงของเปลือกโลก การเกิด
แผ่นดินไหว การเกิดคลืน่ สึนามิ จากนันสรุ
้ ป
สาระสาคัญ และอภิปรายร่วมกัน
4. ทากิจกรรมที่ 4 ให้ นกั ศึกษาสืบค้ นข้ อมูล
ข่าว หรื อ บทความ ต่าง ๆ ด้ านทรัพยากร
ธรณี และวิเคราะห์ สรุปข่าว
หรื อบทความ ตามหัวข้ อ /รายละเอียดใน
ใบงานที่ 4 และนาส่งในสัปดาห์ถดั ไป

คณาจารย์
ผู้สอน

คณาจารย์
ผู้สอน

1. บรรยายประกอบสือ่ Power Point
คณาจารย์
2. ให้ นกั ศึกษาจัดกลุม่ อภิปราย ปั ญหา
ผู้สอน
สิง่ แวดล้ อมทีเ่ กิดขึ ้นกับทรัพยากรธรณี และ
วิธีการจัดการ
3. นักศึกษาส่งงานกิจกรรมที่ 4 ที่มอบหมายใน
สัปดาห์ที่ 7
1. บรรยายประกอบสือ่ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปราย และซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน

1. บรรยายประกอบสือ่ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ทากิจกรรมที่ 5 ศึกษา VCD เรื่ องการ
เปลีย่ นแปลงภูมิอากาศโลก จากนันให้
้
นักศึกษาจัดกลุม่ วิเคราะห์ และสรุป
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศโลก

มคอ. 3

ความเสี่ยงภัยของมนุษย์ จาก
มลพิษสิ่งแวดล้ อม
1. ความเสีย่ งภัย และการจัดการ
2. ความเสีย่ งภัยจากมลพิษทาง
อากาศ
3. ความเสีย่ งภัยจากอาหาร
ความเสี่ยงภัยของมนุษย์ จาก
มลพิษสิ่งแวดล้ อม
1. ความเสีย่ งภัยจากขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
2. ความเสีย่ งภัยทางสังคม

3

13

ประชากรกับความยั่งยืนของ
ชุมชนเมือง
1. วิวฒ
ั นาการของมนุษย์
เทคโนโลยี กับการใช้
ทรัพยากร
2. การเปลีย่ นแปลงภาวะ
ประชากร
3. การกาเนิดชุมชนเมือง

3

14

ประชากรกับความยั่งยืนของ
ชุมชนเมือง
1. ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมเมือง
2. การจัดการชุมชนเมืองให้ นา่ อยู่

3

11

12

16

3

ได้ แก่ การเกิดปรากฎการณ์เรื อนกระจก
เอลนีโน และลานีนา่ และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรอากาศ ประสิทธิภาพของการ
จัดการในปั จจุบนั และการคาดการณ์ใน
อนาคต รายละเอียดในใบงานที่ 5
4. นักศึกษารายงานความก้ าวหน้ า
โครงการส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อมครัง้ ที่ 2
1. บรรยายประกอบสือ่ Power Point
คณาจารย์
2. ศึกษา VCD เรื่ อง ภัยจากอาหาร
ผู้สอน
จากนันอภิ
้ ปราย และซักถาม ร่วมกัน

1. การบรรยายประกอบสือ่ Power Point
คณาจารย์
2. ศึกษา VCD เรื่ องมลพิษจากขยะมูลฝอย
ผู้สอน
จากนัน้ อภิปราย และซักถามร่วมกัน
3. ทากิจกรรมที่ 6 ให้ นกั ศึกษา จัดกลุม่
อภิปราย วิเคราะห์ และ สรุปปั ญหาความ
เสีย่ งภัยต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวนักศึกษา
ผลกระทบ และแนวทางการปฏิบตั ิตน
เพื่อป้องกันและ แก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
รายละเอียดในใบงานที่ 6
1. บรรยายประกอบสือ่ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ให้ นกั ศึกษา สืบค้ นข้ อมูล ข่าว หรื อ
บทความทางระบบเครื อข่ายข้ อมูล
สารสนเทศ (Internet) เรื่ องการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมเมือง การวางผังเมือง และ
วิเคราะห์ สรุปข่าว หรื อบทความตาม
หัวข้ อ / รายละเอียดในใบงานที่ 7 และนาส่ง
ในสัปดาห์ถดั ไป
1. บรรยายประกอบสือ่ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ทากิจกรรมที่ 7 นักศึกษาส่งข่าว หรื อ
บทความ จากการค้ นคว้ าในสัปดาห์ที่ 13

มคอ. 3
และยัง่ ยืน

1. โครงการส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อม
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. ทบทวนเนื ้อหาวิชา

15

สอบปลายภาค

16

3

คัดเลือกบทความ นามาอภิปรายเพื่อ
หาแนวทาง ที่เหมาะสมในการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมของกรุงเทพมหานครให้ นา่
อยูแ่ ละยัง่ ยืน
4. ส่งรายงานโครงการส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อม
5. เฉลย และส่งแบบฝึ กปฏิบตั ิวิชามนุษย์
กับสิง่ แวดล้ อม
1. นักศึกษานาเสนอโครงการ ฯ และ
อภิปรายกับอาจารย์ผ้ สู อน
2. สรุปและประเมินผลโครงการ ฯ
3. คืน แบบฝึ กปฎิบตั ิ ฯ ให้ นกั ศึกษา
4. อภิปรายและซักถาม
5. ตรวจสอบคะแนนระหว่างภาค
6. ชี ้แจงสาระสาคัญ และสัดส่วนข้ อสอบปลาย
ภาคในแต่ละบทเรี ยน

3

คณาจารย์
ผู้สอน

อาจารย์
กากับ
การสอบ

_

หมายเหตุ : การเรี ยนการสอนในทุกสัปดาห์ เฉลยแบบฝึ กปฎิบตั ิ ฯ ประกอบขณะบรรยาย
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม
ที่
1

2

3

17

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

1.1, 2.1, 3.1, จากความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิด
4.1
ริเริ่มสร้ างสรรค์ในการทาแบบฝึ กปฎิบตั ิ โดย
ใช้ เกณฑ์การประเมินใน ตาราง 1
1.1, 2.1, 3.1, จากความตังใจ
้ ความถูกต้ อง ความคิดริเริ่ม
4.1, 5.1
สร้ างสรรค์ และการมีสว่ นร่วมในการทา
กิจกรรม โดยใช้ เกณฑ์การประเมินใน
ตาราง 2
1.1, 2.1, 3.1, จากความตังใจ
้ ความถูกต้ อง ความคิดริเริ่ม

สัปดาห์ ท่ ี
ประเมิน

สัดส่ วน
ของการ
ประเมินผล

14

10

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

30

3,4,6,10,

20

มคอ. 3
4.1, 5.1

4

สร้ างสรรค์ และการมีสว่ นร่วมในการทา
โครงการ ฯ โดยใช้ เกณฑ์การประเมินใน
ตาราง 3
สอบปลายภาค จากความถูกต้ องในการทาแบบทดสอบ

14,15

16

40

ตารางที่ 1 เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบฝึ กปฎิบัติ (10 คะแนน)
ระดับคะแนน
เกณฑ์
9-10 คะแนน มีความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการทาแบบฝึ กปฎิบตั ิ 90-100 %
7-8 คะแนน มีความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการทาแบบฝึ กปฎิบตั ิ 70-89 %
5-6 คะแนน มีความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการทาแบบฝึ กปฎิบตั ิ 50-69 %
3-4 คะแนน มีความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการทาแบบฝึ กปฎิบตั ิ 30-49 %
1-2 คะแนน มีความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการทาแบบฝึ กปฎิบตั ิ 10-29 %
0 คะแนน
ไม่ได้ สง่ แบบฝึ กปฏิบตั ิ
หมายเหตุ :
1. ความตังใจ
้ พิจารณาจากการเขียน ความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และการตรงต่อเวลา
2. ความถูกต้ อง พิจารณาจากความเหมาะสม ครบถ้ วน ชัดเจน และ ตรงประเด็นของคาตอบในภาษา
ทางวิทยาศาสตร์
3. จากความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ พิจารณาจาก การเสนอแนวความคิดที่นา่ สนใจและเกิดประโยชน์ตอ่
สังคม
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มคอ. 3
ตารางที่ 2 เกณฑ์ การให้ คะแนนกิจกรรมในชัน้ เรี ยน (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)

-

มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
76-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
76-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
76-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
76-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
76-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง

มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
51-75 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
51-75 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
51-75 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
51-75 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
51-75 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง

มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
26-50 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
26-50 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
26-50 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
26-50 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
26-50 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง

มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-25 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-25 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-25 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-25 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-25 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง

กิจกรรมที่ 6
(5 คะแนน)
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้
ความถูกต้ อง
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กิจกรรมที่ 7
(5 คะแนน)

ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
81-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
81-100 %

ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
61-80 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
61-80 %

ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
41-60 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
41-60 %

ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
21-40 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
21-40 %

ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-20 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริเริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-20 %

หมายเหตุ :
1. ความตังใจ
้ พิจารณาจากการเขียน ความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และส่งงานตาม
กาหนดเวลาเท่านัน้
: นักศึกษาที่เข้ าเรี ยนตรงเวลา ไม่สาย รับใบงานทากิจกรรม ชุดที่ 1 รับการประเมิน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 นักศึกษาที่เข้ าเรี ยนขณะที่ทากิจกรรม หรื อไม่เข้ าเรี ยน รับใบงานทากิจกรรมชุดที่ 2 ประเมิน
สูงสุดเริ่มต้ นที่ 3 คะแนน ในกิจกรรม ที่ 1-5 และ ประเมินสูงสุดเริ่มต้ นที่ 4 คะแนนในกิจกรรม ที่ 6-7
2. ความถูกต้ อง พิจารณาจากความเหมาะสม ครบถ้ วน ชัดเจน และ ตรงประเด็นของคาตอบใน
ภาษาทางวิทยาศาสตร์
3. ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ พิจารณาจากการเสนอแนวความคิดที่นา่ สนใจและเกิดประโยชน์ตอ่
สังคม
4. การเข้ ามีสว่ นร่วม พิจารณาจากพฤติกรรม และการปฎิบตั ติ นขณะทากิจกรรมกลุ่มในชันเรี
้ ยน
ได้ แก่ ความสามารถในการเป็ นสมาชิกที่ดีของกลุม่
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ตารางที่ 3 เกณฑ์ การให้ คะแนนโครงการส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม (20 คะแนน)
คะแนน

เกณฑ์
5 คะแนน

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

1.ความน่ าสนใจ,
ความเป็ นประโยชน์
และระดับ
ความสาเร็จของ
โครงการ (5คะแนน)
โครงการน่าสนใจ และ
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม/
ชุมชน มาก หรื อเป็ น
โครงการที่เป็ น
ประโยชน์ใน
ระดับประเทศ

2.ความสนใจ และ
ความกระตือรือร้ นใน
การดาเนินกิจกรรม
(5 คะแนน)

3. รูปเล่ ม, เนือ้ หา
ของรายงาน
และการใช้ ภาษาเชิง
วิชาการ * (5 คะแนน)

ส่งแบบเสนอโครงการ
รายงานความก้ าวหน้ า
ของโครงการครบ 2
ครัง้ และส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตาม
กาหนดเวลา

รายงาน มีเนื ้อหาครบ
ถ้ วนและถูกต้ อง รูปเล่ม
รายงานครบถ้ วน และ
ถูกต้ อง และสามารถใช้
ภาษาทางวิชาการได้
เหมาะสม

4.การอภิปราย และ
รูปแบบการนาเสนอ
หน้ าชัน้ เรียน
(5 คะแนน)

มีความพร้ อมในการ
นาเสนอ นาเสนอ
ตามลาดับหัวข้ อ
โครงการ ครบถ้ วน สือ่ ที่
ใช้ ในการนาเสนอมี
คุณภาพดี และ
เหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื ้อหาครบ มีความพร้ อมในการ
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม/ และรายงานฉบับ
ถ้ วน แต่ไม่ถกู ต้ อง 1- 2 นาเสนอ แต่ไม่
ชุมชน
สมบูรณ์ตาม
หัวข้ อ รูปเล่มรายงาน เรี ยงลาดับหัวข้ อ
กาหนดเวลา แต่สง่
ครบถ้ วน และถูกต้ อง โครงการ และไม่
รายงานความ ก้ าวหน้ า การใช้ ภาษาส่วนใหญ่ ครบถ้ วน สือ่ ที่ใช้ ในการ
ของโครงการตาม
เหมาะสม
นาเสนอมีคณ
ุ ภาพดี
กาหนดเวลา 1 ครัง้
และเหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื ้อหาครบ มีความพร้ อมในการ
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม/ และรายงานฉบับ
ถ้ วนแต่ไม่ถกู ต้ อง 3- 4 นาเสนอพอสมควร แต่
ชุมชน พอสมควร
สมบูรณ์ตาม
หัวข้ อ รูปเล่มรายงาน ไม่เรี ยงลาดับหัวข้ อ
กาหนดเวลา แต่ไม่ได้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง
โครงการ และไม่
ส่งรายงานความ
การใช้ ภาษาเหมาะสม ครบถ้ วน สือ่ ที่ใช้ ในการ
ก้ าวหน้ าของโครงการ ปานกลาง
นาเสนอมีคณ
ุ ภาพดี
และเหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื ้อหา
ความพร้ อมในการ
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม/ ตามกาหนดเวลา แต่สง่ ครบถ้ วน แต่ไม่ถกู ต้ อง นาเสนอน้ อย ไม่
ชุมชน น้ อย
รายงานฉบับสมบูรณ์ 5- 6 หัวข้ อ รูปเล่ม
เรี ยงลาดับหัวข้ อ
เกินกาหนด และไม่ได้ รายงานไม่ถกู ต้ อง
โครงการ และไม่
ส่งรายงาน
การใช้ ภาษาส่วนใหญ่ ครบถ้ วน สือ่ ที่ใช้ ในการ
ความก้ าวหน้ าของ
ไม่คอ่ ยเหมาะสม
นาเสนอมีคณ
ุ ภาพต่า
โครงการ
และไม่เหมาะสม
โครงการไม่นา่ สนใจ
ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื ้อหา
ไม่มีความพร้ อมในการ

มคอ. 3
และเป็ นประโยชน์ตอ่
สังคม/ชุมชน น้ อยมาก

และรายงานฉบับ
สมบูรณ์เกิน
กาหนดเวลา และไม่ได้
ส่งรายงาน
ความก้ าวหน้ าของ
โครงการ

ครบถ้ วน แต่ไม่ถกู ต้ อง
ตังแต่
้ 7 หัวข้ อขึ ้นไป
รูปเล่มรายงานไม่
ถูกต้ อง
การใช้ ภาษาต้ อง
ปรับปรุง

นาเสนอ ไม่เรี ยงลาดับ
หัวข้ อโครงการ และไม่
ครบถ้ วน สือ่ ที่ใช้ ในการ
นาเสนอมีคณ
ุ ภาพต่า
มาก และไม่เหมาะสม

* เนื ้อหาของรายงานประกอบด้ วย ชื่อโครงการ ความเป็ นมาและความสาคัญของโครงการ วัตถุประสงค์
ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาและแผนการดาเนินโครงการ งบประมาณที่ใช้ ผลที่คาดว่าจะ
ได้ รับและค่าเป้าหมาย ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ข้ อเสนอแนะ และเอกสารอ้ างอิง

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
นิยดา สวัสดิพงษ์, มณี ช้ างเผือก, พันชัย เม่นฉาย, สิรวัลภ์ ตู้ประกาย, ลัดดาวัลย์ ปั ญจวิโรจน์,
เบญจวรรณ พงศ์สวุ ากร, เอกชัย พุมดวง, ยุสนีย์ โสมทัศน์ และยุวรัตน์ ปรมีศนาภรณ์. 2551. มนุษย์
กับสิ่งแวดล้ อม . กรุงเทพมหานคร : โครงการตาราหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
เกษม จันทร์ แก้ ว. 2540. วิทยาศาสตร์ ส่ งิ แวดล้ อม. กรุงเทพมหานคร : โครงการสหวิทยาการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม 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. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
http : // www. moste.go.th (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้ อม)
http : // www. oepp.go.th (สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้ อม)
http : // www. degp.go.th (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม)
http : // www. pcd.go.th (กรมควบคุมมลพิษ)
http : // www. thaienvironment.net
http : // www.nepo.go.th (สานักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ)
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้ นกั ศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชามนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมในทุกภาค
การศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตการสอนของคณาจารย์
- การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชามนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line
3. การปรับปรุงการสอน
- มีการวิจยั ชันเรี
้ ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เช่น การวิจยั เพื่อพัฒนาข้ อสอบมาตรฐานวิชา
มนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อม
- การนาผลการประเมิน ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชามนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมและ ผล
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการ
เรี ยนการสอน
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ผ้ สู อนด้ วยกัน โดยสอนร่วมในศาสตร์ ที่อาจารย์แต่ละท่านมี
ความเชี่ยวชาญ
- ปรึกษา และเรี ยนรู้ ความรู้จากบุคคลตัวอย่างที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
- จัดทา และจัดหาสื่อการสอนประกอบการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- จัดตังคณะกรรมการเพื
้
่อตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของรายวิชา
- ทวนสอบโดยอาจารย์ผ้ สู อนด้ วยกัน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนา ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชามนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมและ ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการเรี ยนการสอนเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ ้น
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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- คัดเลือกโครงการส่งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมของนักศึกษา ที่สามารถปฎิบตั ิตอ่ เนื่องได้
ในภาคการศึกษาถัดไป ให้ นกั ศึกษากลุม่ ใหม่พฒ
ั นา และปฎิบตั ิตอ่ เนื่องเพื่อขยายผลต่อไป
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