สารบัญ
หมวด

หน้ า

หมวด 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
้ ที่เรียน
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุง่ หมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใช้ ตอ่ ภาคการศึกษา
3. จํานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หมวด 7 การประเมินและปรั บปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2500107 มนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม (Man and Environment)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต อัตราส่วนการเรี ยน 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดศึกษาทัว่ ไป กลุม่ สังคมศาสตร์
4. อาจารย์ ผ้ รู ั บผิดชอบรายวิชา
ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์ (ผู้ประสานงานรายวิชา)
สถานที่ตดิ ต่ออาจารย์ : ห้ อง 1118/1 โทร. 02-2445000 ต่อ 5827
อาจารย์ประจํารายวิชา อาจารย์จฑุ ามาศ เชาว์พพิ ฒ
ั นะ
สถานที่ตดิ ต่ออาจารย์ : ห้ อง สาขาการท่องเที่ยว โทร. 075-221212 ต่อ 6813
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชันปี
้ ที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ
9. วันที่จัดทําหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
พฤศจิกายน 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรี ยนรายวิชานี ้แล้ ว นักศึกษาจะเกิดการเรี ยนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการในด้ าน
ต่าง ๆ ได้ แก่
1.1 มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดํารงชีวติ ของมนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม
1.2 มีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และนําเสนอแนวทางการแก้ ปัญหาด้ าน
สิง่ แวดล้ อมได้
1.3 มีจิตสํานึกและความตระหนัก ความรับผิดชอบและจริยธรรมด้ านสิง่ แวดล้ อม
1.4 มีทกั ษะในการมีสว่ นร่วมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้ อมชุมชน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื ้อหาให้ ทนั สมัยสอดคล้ องกับสถานการณ์ มีออกแบบการเรี ยนการสอนและจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ ที่สนองตอบต่อความต้ องการของผู้เรี ยน รวมทังปรั
้ บปรุงการใช้ สื่อและ
เทคโนโลยีในการสอนเพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และการประเมินผลการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับสภาพการ
เรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนและอิงพัฒนาการของผู้เรี ยน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิดพื ้นฐานด้ านสิง่ แวดล้ อม และทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการ
ดํารงชีวิตของมนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม นิเวศวิทยาธรรมชาติ นิเวศวิทยาเมือง ปั ญหาประชากร การตังถิ
้ ่นฐาน
และการขยายตัวของเมือง คุณภาพชีวิตในเมือง ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อมเมือง การมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม แนวทางการจัดการสิง่ แวดล้ อมธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้ 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. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา 3(3-0-6) (บรรยาย-ชัว่ โมง/ปฏิบตั กิ าร-ชัว่ โมง/ศึกษาด้ วยตนเอง)
บรรยาย การฝึ ก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/
การศึกษาด้ วย
การฝึ กงาน
ตนเอง
45 ชัว่ โมง/ภาค
สอนเสริมตามความ
ไม่มี
6 ชัว่ โมง/สัปดาห์
การศึกษา
ต้ องการของนักศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนกําหนดวัน และเวลาให้ คําปรึกษา (office hour) และแนะนําทางวิชาการเป็ นรายบุคคล
หรื อรายกลุม่ ตามความต้ องการของนักศึกษา
นอกจากนี ้นักศึกษาสามารถนัดหมายกับอาจารย์ผ้ สู อนในช่วงเวลาที่อาจารย์ผ้ สู อนไม่มีภารกิจอื่นใดได้
โดยตรง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา

วิชามนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อมเน้ นความรับผิดชอบหลักด้ านคุณธรรม จริยธรรม ข้ อ 2 และ ข้ อ 4
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม และจริยธรรม
1.1) มีจิตสํานึก และความตระหนักในปั ญหาสิง่ แวดล้ อม
1.2) มีจิตสํานึก ความตระหนัก และความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
1.3) มีความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินยั ต่อตนเอง และในกิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย
1.4) เป็ นสมาชิกที่ดีภายในชันเรี
้ ยน
1.5) มีอดุ มการณ์ในการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมเพื่อประโยชน์สว่ นรวม
1.6) การมีสมั มาคาระ เคารพครู อาจารย์
1.7) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ ซึง่ เป็ นสถาบันหลักของชาติในปั จจุบนั
1.8) มีสติ รู้ตวั รู้คดิ รู้ทํา หน้ าที่ ปฎิบตั ติ ามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
1.9) กตัญ�ู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
1.10) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
1.11) มีความเข้ มแข็งทังร่้ างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ ตอ่ อํานาจฝ่ ายตํ่า หรื อกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่ อตนเอง สังคม และมีจติ สาธารณะ
2.1) มีบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้ านสิง่ แวดล้ อม
2.2) มีสว่ นร่วมในการบําบัดฟื น้ ฟู และเฝ้าระวังการทําลายคุณภาพสิง่ แวดล้ อมในชุมชน
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2.3) มีสว่ นร่วมในการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่งแวดล้ อมในชุมชน
2.4) มีพฤติกรรมในการดํารงชีวิตให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติ และสิง่ แวดล้ อม โดยใช้ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.5) ปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดีด้านการส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้ อมของชุมชน
2.6) ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด ขึ น้ ต่อ ส่ ว นรวม และต่ อ ชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
3) มีภาวะผู้นําเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่น และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.1) ให้ คาํ แนะนําแนวปฏิบตั ทิ ี่ช่วยส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้ อมและคุณภาพชีวิตที่ยงั่ ยืนต่อ
ชุมชนได้
3.2) แบ่งปั นความคิดเห็นด้ านสิง่ แวดล้ อมต่อผู้อื่นได้
4) มีความเคารพในสิทธิ และความมีคุณค่ าของตนเอง และผู้อ่ ืน
4.1) เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2) ให้ ความสําคัญกับมุมมองด้ านสิง่ แวดล้ อมที่แตกต่างกัน และมีการประนีประนอม
4.3) มัน่ ใจในการมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นสิง่ แวดล้ อม
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรี ยนรู้โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ประกอบการบรรยาย พร้ อม
ยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม และให้ นกั ศึกษาได้ ใช้ กระบวนการแก้ ปัญหา (Problem Based
Learning) จากกรณีศกึ ษา (Case Study) ที่ยกตัวอย่าง รวมทังใช้
้ รูปแบบการศึกษาด้ วย
- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) โดยสร้ างคําถามที่ แตกต่างกันให้ นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันศึกษาค้ นคว้ าหาคําตอบ และนําเสนอให้ สมาชิกในชันเรี
้ ยนกลุม่ อื่น ๆ ทราบจากผลการศึกษาค้ นคว้ า
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ นกั ศึกษารับฟั ง ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในคําถามนัน้ ๆ
- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง (Self Study) โดยมอบหมายให้ นกั ศึกษาค้ นคว้ าข่าว หรื อบทความ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม จากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ และสื่ออิเลคโทรนิกส์ เช่น ระบบเครื อข่ายข้ อมูลสารสนเทศ
(Internet) และวิเคราะห์ เพื่อเกิดจิตสํานึกและตระหนักในปั ญหาสิง่ แวดล้ อม พร้ อมการปฏิบตั ติ น
- การทําโครงการ (Project Based Learning) โดยมอบหมายให้ นกั ศึกษาทําโครงการส่งเสริ ม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม 1 โครงการ ต่อ 1 ตอนเรี ยน เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ ระดมความคิด (Focus group)
รับ ฟั งความคิ ด เห็ น ของเพื่ อ นร่ ว มชัน้ เรี ย น อภิ ป รายร่ ว มกัน ถึ งข้ อ ยุติ และวิธี ป ฎิ บัติ ในโครงการ ฯ ที่ จ ะ
ดําเนินการ และเข้ ามีสว่ นร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในการ สร้ างจิตสํานึก เฝ้าระวัง บําบัดฟื น้ ฟู และวิจยั
เชิงปฏิบตั ิ สิง่ แวดล้ อมในชุมชน ตามวิธีปฎิบตั ขิ องโครงการ ฯ
1.3 วิธีการประเมินผล
- ใช้ แบบสังเกต โดยสังเกตจากพฤติกรรม และการปฏิบตั ติ นของนักศึกษาขณะดําเนินการสอน
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ได้ แก่ การตรงต่อเวลาในการเข้ าชันเรี
้ ยน การเป็ นสมาชิกที่ดีในชันเรี
้ ยน การแต่งกาย การพูดคุย อุปกรณ์การ
เรี ยนการสอนที่นํามา
- จากการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา ขณะนําเสนอโครงการ ฯ หน้ าชันเรี
้ ยน
- ให้ คะแนนเฉพาะนั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า โครงการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้ อม โดยพิจารณาจากรายชื่อของนักศึกษาที่ ปรากฏในรู ปเล่มรายงานโครงการ ฯ ฉบับสมบูรณ์
เท่านัน้
- พิจารณาจากความสะอาด ความเป็ น ระเบียบเรี ยบร้ อยของ รู ปเล่ม และหลักฐาน ในการทํ า
โครงการ ฯ ของนักศึกษา
- พิจารณาจากความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และการตรงต่อเวลาในการส่งแบบฝึ ก
ปฎิบตั ิ
- พิจารณาจากบทวิเคราะห์ แนวความคิดที่ เหมาะสม และเกิ ดประโยชน์ ต่อสังคม ในการตอบ
คําถามในแบบฝึ กปฎิบตั ิ และกิจกรรมประจําบทเรี ยน
- พิจารณาจากการตรงต่อเวลาในการส่งข่าว และบทความ ด้ านสิง่ แวดล้ อม
- แบบประเมินผลการเรี ยนรู้ หรื อแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจประจําบท ที่นกั ศึกษาจัดทํา และ
ส่งภายในชันเรี
้ ยนเท่านัน้

วิชามนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อมเน้ นความรับผิดชอบหลักด้ านความรู้ ข้ อ 1 ข้ อ 3 และข้ อ 4
2. ความรู้
2.1 ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
1) มีความรู้ความเข้ าใจในศาสตร์ ท่ เี ป็ นพืน้ ฐานในการดํารงชีวิต
1.1) มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับระบบสิง่ แวดล้ อม
1.2) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจพื น้ ฐานความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ กั บ
สิง่ แวดล้ อม
1.3) มีความรู้ความเข้ าใจในปั ญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเทคนิควิธีการจัดการสิง่ แวดล้ อม
1.4) มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในหลั ก ปรั ช ญ าเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ซึง่ เป็ นวิธีทางแห่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.5) เข้ าใจ เรี ยนรู้ การเป็ นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุขที่ถกู ต้ อง
2) สามารถจําแนก และอธิบายองค์ความรู้ที่ศกึ ษา
2.1) สามารถจําแนก และอธิบายโครงสร้ าง ส่วนประกอบ และปั ญหาของสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อมที่มนุษย์สร้ างขึ ้น ได้
3) มีความรู้เกี่ยวข้ องกับชุมชน และความเป็ นไปของชาติและสังคมโลก
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3.1) มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรของมนุษย์ใน
ชีวิตประจําวัน กับผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อมที่เกิดจากการใช้ ทรัพยากร ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก
3.2) มี ความรู้ ความเข้ าใจมาตรการจัดการสิ่งแวดล้ อม และการร่ วมมือกันในสังคมโลกเพื่ อ
นําไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ ใช้ กับศาสตร์ อ่ ืน ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงดําเนิ นชีวิตได้
อย่ างมีคุณภาพ
4.1) มีความรู้ความเข้ าใจในการนํามาตรการทังทางด้
้
านเทคโนโลยีและมาตรการทางสังคม
และเครื่ องมือทางสิง่ แวดล้ อมมาใช้ พฒ
ั นาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนและตนเองอย่าง
ยัง่ ยืน
2.2 วิธีการสอน
- ใช้ กรณี ศึ ก ษา (Case Study) โดยบรรยายประกอบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และวี ซี ดี ด้ านการจั ด การ
สิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ นกั ศึกษานําความรู้จากบทเรี ยน และประสบการณ์ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพสิ่งแวดล้ อมสภาพ
ทัว่ ไป สาเหตุ ผลกระทบ และแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการสิง่ แวดล้ อม
- การทําโครงการ (Project Based Learning) ให้ นกั ศึกษาทําโครงการส่งเสริ ม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อม รายละเอียดตามหัวข้ อที่ กําหนด ในระดับชุมชน เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งในปั ญหา และเพิ่มพูน
ความรู้จากภูมิปัญญาท้ องถิ่น องค์กร หรื อหน่วยงานด้ านสิง่ แวดล้ อม ที่เข้ าร่วมทําโครงการ ฯ
- ให้ นกั ศึกษาสืบค้ นข่าว หรื อบทความด้ านสิง่ แวดล้ อมในแต่ละบทเรี ยน จากสื่อสิง่ พิมพ์ และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ และวิเคราะห์ สรุปผล ตามหัวข้ อที่กําหนดในใบงาน
- ให้ นกั ศึกษาทําแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ หรื อในแบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจประจําบท
ประกอบขณะบรรยายในแต่ละหัวข้ อ
- ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ และอภิปรายประเด็นสิง่ แวดล้ อม ร่วมกัน
2.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากความครบถ้ วน ชัดเจน ตรงประเด็นของคําตอบในแบบฝึ กปฏิบตั ิ และการใช้ ภาษา
ทางวิทยาศาสตร์
- พิ จ ารณาจากความครบถ้ วน ชั ด เจน ตรงประเด็ น ของคํ า ตอบในคํ า ถามท้ ายบทเอกสาร
ประกอบการสอน และการใช้ ภาษาทางวิทยาศาสตร์
- พิ จ ารณาจากผลการศึ ก ษาค้ นคว้ า วิ เคราะห์ และข้ อสรุ ป ผล ของข่ า ว หรื อ บทความด้ าน
สิง่ แวดล้ อมที่สืบค้ น
- พิจารณาจากคําตอบนักศึกษาจากการอภิปรายประเด็นสิง่ แวดล้ อมร่วมกัน
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- จากการพิจารณาเลือกประเภท เนื ้อหา ในการเขียนความเป็ นมา และความสําคัญ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และแนวปฎิบตั ิในการแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อม ที่ถูกต้ อง เหมาะสม ของโครงการส่งเสริ มและ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
- จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubic
- จากความครบถ้ วน ชัดเจน ตรงประเด็นของคําตอบในแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ หรื อใน
แบบทดสอบความรู้ความเข้ าใจประจําบท
- จากค่าระดับคะแนนที่ได้ รับเมื่อสิ ้นสุดภาคการศึกษา
วิชามนุษย์กบั สิง่ แวดล้ 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 ญหาสิง่ แวดล้ อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น
1.2) สามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปั ญหาสิง่ แวดล้ อมโดยบูรณาการจัดทําเป็ น โครงการ ฯ ได้
2) สามารถค้ นคว้ า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี
2.1) สามารถวิเคราะห์ระบบสิง่ แวดล้ อมได้
2.2) ทราบถึงแหล่งข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ า และแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะของตนเองในการดําเนินชีวิตได้
3.1) ให้ นกั ศึกษามีความสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ รู้จกั การควบคุมและป้องกันปั ญหาที่
อาจจะเกิดขึ ้นไว้ ลว่ งหน้ า
3.2) นักศึกษาสามารถใช้ ประโยชน์จากสิง่ แวดล้ อมในการดํารงชีวิตได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
3.3) นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้ อม
3.4) สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ ปัญหาในชีวิตประจําวันได้
3.5) สามารถจัดการชุมชน และสิง่ แวดล้ อมเมืองให้ นา่ อยู่ และยัง่ ยืน
3.6) ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ซึง่ เป็ นวิธีทางแห่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ ไขปั ญหาในการดําเนินชีวิตได้ อย่ างสร้ างสรรค์
4.1) นักศึกษาเกิดความคิดริ เริ่ม และความคิดในสิง่ ใหม่ แนวทางใหม่เพื่อสร้ างสรรค์งาน/
กระบวนการทํางานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ ้น
3.2 วิธีการสอน
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- จัดการเรี ยนการสอนโดยการทําโครงการ (Project Based Learning) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อม ซึง่ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาที่จะต้ องสืบค้ น เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ และค้ นคว้ า
ด้ วยวิธีการต่าง ๆ ทําให้ นกั ศึกษาต้ องใช้ กรณีศกึ ษา (Case Study) กรณีปัญหา (Problem Based
Learning) รวมทัง้ การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion)และ การระดมสมอง (Focus group) เพื่อให้
นักศึกษาสามารถแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ มีความคิดริเริ่มในการทํางานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ ้นและ สามารถสร้ างเป็ นองค์ความรู้ของนักศึกษาเองได้
- แนะนําแหล่งข้ อมูล และวิธีการเลือกข้ อมูลที่นา่ เชื่อถือในการค้ นคว้ าประกอบการทําโครงการ ฯ
แบบฝึ กปฎิบตั ิ และกิจกรรมประจําบทเรี ยน สําหรับการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ได้ แก่ เอกสาร หน่วยงาน
องค์กร สื่อสิง่ พิมพ์ สื่ออิเลกโทรนิกส์ เช่น ระบบเครื อข่ายข้ อมูลสารสนเทศ (Internet) และบุคคลตัวอย่าง
หรื อผู้มีประสบการณ์
- เสนอแนวทางแก้ ไขปั ญหาให้ นกั ศึกษาพิจารณาประกอบการทําโครงการ ฯ และกิจกรรมประจํา
บทเรี ยน
- ให้ นกั ศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดร่วมกัน และวิเคราะห์ผลดี
ผลเสีย และความเป็ นไปได้ ในการแก้ ไขปัญหา
- ระบุกรณีศกึ ษาปั ญหาในชีวิตประจําวัน เพื่อฝึ กให้ นกั ศึกษาหาแนวทางแก้ ไข
- นํานักศึกษาไปทัศนศึกษาสถานที่ที่สามารถจัดการปัญหาสิง่ แวดล้ อมที่เกิดลักษณะเดียวกัน
- ให้ นกั ศึกษาไปสอบถาม และสัมภาษณ์บคุ คลตัวอย่าง หรื อผู้มีประสบการณ์ ที่สามารถจัดการ
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่เกิดลักษณะเดียวกัน
3.3 วิธีการประเมินผล
- พิจารณาจากการแสดงความคิดเห็ น แนวความคิด แนวทางที่ เหมาะสม และเกิดประโยชน์ ต่อ
สังคม ในการตอบคําถามจากแบบฝึ กปฎิบตั ิ และกิจกรรมประจําบทเรี ยน
- ประเมินตามสภาพจริ ง จากการนําเสนอโครงการ ฯ ผลสัมฤทธิ์ และแนวทางในการแก้ ไขปั ญหา
จากโครงการ ฯ
- พิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ทีให้ ปรากฏผลสัมฤทธิ์ในการทําโครงการ ฯ เช่น ภาพถ่ายประกอบ
ขณะปฎิบตั โิ ครงการ ฯ การติดตามผล บทสัมภาษณ์ และ เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เข้ าร่วมกิจกรรม
วิชามนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อมเน้ นความรับผิดชอบหลักด้ าน ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ข้ อ 1 และ ข้ อ 4
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทํางานเป็ นกลุ่มในฐานะผู้นํา และผู้ตามได้
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1.1) ให้ นกั ศึกษามีความสามารถในการทํางานเป็ นทีม มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี ความสัมพันธ์กบั
ผู้คนรอบข้ างสามารถทํางานร่วมกับชุมชนได้ และอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างปกติสขุ มีทกั ษะความเป็ นผู้นํา
สามารถบริหารโครงการ ทําให้ งานบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ ของงานได้
2) สามารถริ เริ่ มสร้ างสรรค์ แนวทางที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
3) มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี ทังภาษาไทย
้
และภาษาต่างประเทศ
3.1) นักศึกษารูจกั เผื่อแผ่ แบ่งปั น ช่วยเหลือ และมีความหวังดีตอ่ เพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน ทังในเรื
้ ่ อง
การเรี ยน และส่วนตัว
4) มีการค้ นคว้ าและวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่ างต่ อเนื่อง
4.1) นักศึกษาสามารถวางแผนแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ศกึ ษา
ค้ นคว้ า
4.2) นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองจากงาน และกิจกรรมที่มอบหมาย
4.3) นักศึกษาสามารถแลกเปลีย่ นข้ อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์ด้านสิง่ แวดล้ อมกับผู้อื่น
เพื่อปรับใช้ ในการพัฒนาตนเอง และสังคม
4.4) นักศึกษาใฝ่ หาความรู้ หมัน่ ศึกษา เล่าเรี ยน ทังทางตรงและทางอ้
้
อม
4.2 วิธีการสอน
- จัด การเรี ย นการสอนโดยการมอบหมายกิ จ กรรมประจํ า ตอนเรี ย น ให้ นัก ศึก ษาทํ า โครงการ
ส่งเสริ ม และรั ก ษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้ อม 1 โครงการ ต่อ 1 ตอนเรี ย น เพื่ อให้ นัก ศึกษาได้ ระดมความคิด
(Focus group) แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร และประสบการณ์ ด้านสิ่งแวดล้ อม รับฟั งความคิดเห็นของ
เพื่อนร่ วมชัน้ เรี ยน อภิปรายร่ วมกันถึงข้ อยุติ และวิธีปฎิบัติในโครงการ ฯ ที่ จะดําเนิ นการ และเข้ ามีส่วน
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในการ สร้ างจิตสํานึก เฝ้าระวัง บําบัดฟื น้ ฟู และวิจยั เชิงปฏิบตั ิ สิ่งแวดล้ อมใน
ชุมชน 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 ทําแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ หรื อแบบทดสอบความรู้
ความเข้ าใจประจําบท ฉบับใหม่ที่แตกต่างจากนักศึกษาที่เข้ าชันเรี
้ ยน
- เฉลยแบบฝึ กปฎิบตั ใิ ห้ นกั ศึกษาก่อนส่งประเมินผล เพื่อเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ พฒ
ั นาตนเอง
จากการค้ นคว้ า และทําความเข้ าใจเพิม่ เติมในหัวข้ อที่คาํ ตอบของนักศึกษาไม่ชดั เจนตรงประเด็น
4.3 วิธีการประเมินผล
- จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ฯ ในแต่ละระยะ
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- จากการตรงต่อเวลาในการส่งแบบฝึ กปฎิบตั ิ แบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบทดสอบความรู้
ความเข้ าใจประจําบท
- จากการเข้ ามีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรมประจําบทเรี ยน
- ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอผลงานและรายงานโครงการ ฯ
ประจําตอนเรียนของนักศึกษา
- สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
วิชามนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อมเน้ นความรับผิดชอบหลักด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ อ 2 และข้ อ 5
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือที่จําเป็ นเกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
1.1) สามารถสืบค้ นข้ อมูลสิง่ แวดล้ อมจากฐานข้ อมูลอิเล็กโทรนิกส์ได้
1.2) สามารถทําสื่ออิเลคโทรนิกส์ตา่ ง ๆ ประกอบการนําเสนอรายงานโครงการ ฯ และผลงาน
ต่าง ๆ ได้
2) สามารถสืบค้ นข้ อมูล วิเคราะห์ เพื่อนํามาประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจําวันได้
2.1) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิง่ แวดล้ อมในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.2) สามารถวิเคราะห์สถิตขิ ้ อมูลทางสิง่ แวดล้ อมได้
2.3) สามารถสืบค้ นข้ อมูลเพื่อประยุกต์แก้ ปัญหาในการทํางาน
3) สามารถใช้ ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กบั ผู้อื่นได้ เป็ นอย่างดี
3.1) สามารถใช้ ภาษาเชิงวิชาการได้ ดี
3.2) สามารถใช้ ศพั ท์เฉพาะด้ านสิง่ แวดล้ อมได้
4) สามารถนําเสนอ และสื่อสารโดยใช้ สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรื อการแสดงสถิตไิ ด้
5) สามารถเลือกใช้ ข้อมูล และสารสนเทศเพื่อประยุกต์ ใช้ ในการดํารงชีวิต และแก้ ไขปั ญหา
ของตนเองได้ อย่ างเหมาะสม
5.1) สามารถดํารงชีวิต และแก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมที่ประสบต่อตนเอง ชุมชน และสังคมได้
5.2) สามารถนําคําแนะนํา ที่ถกู ต้ องเหมาะสมจากบุคคลตัวอย่าง ผู้มีประสบการณ์ องค์กร หรื อ
หน่วยงาน แก้ ไขปั ญหาสิง่ แวดล้ อมได้
5.2 วิธีการสอน
- ให้ นกั ศึกษาเสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมในกรณีศกึ ษา (Case study) ต่าง ๆ โดย
สืบค้ นจากสื่ออิเลกทรอนิกส์
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- ให้ นกั ศึกษาทําโครงการส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม และนําเสนอโดยการใช้ โปรแกรม
สําเร็ จรู ป หรื อจัดทําในรู ปของสื่อเทคโนโลยี เช่น วีซีดี และ website เพื่อสามารถนําเผยแพร่ ประกอบการ
ดํารงชีวิต
- แนะนําเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูล แหล่งข้ อมูล และวิธีการเลือกข้ อมูลที่น่าเชื่อถือประกอบการทํา
แบบฝึ กปฎิบตั ิ และกิจกรรมประจําบทเรี ยน
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากทักษะการใช้ ภาษาในรูปเล่มรายงานโครงการ ฯ และการนําเสนอโครงการ ฯ หน้ าชัน้
เรี ยน
- ประเมินจากรายงานโครงการ ฯ และประเด็นปั ญ หาสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ของนักศึกษา ที่ สืบค้ น
ข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินทักษะการใช้ สื่อจากการนําเสนอโครงการ ฯ หน้ าชันเรี
้ ยน
- ประเมิ น จากความเป็ น ไปได้ ความถูก ต้ อ ง เหมาะสมของวิธี ก ารแก้ ไขปั ญ หาสิ่งแวดล้ อม ใน
กรณีศกึ ษาต่าง ๆ
- ประเมินจากความสําเร็จ และข้ อเสนอแนะจาการทําโครงการ ฯ

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

รายบุคคล โดยให้ นกั ศึกษาทํา
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

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน และ
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

3

1. อธิบายเนื ้อหารายวิชา จุดประสงค์และ
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล
2. แนะนําเอกสารประกอบการสอน แบบฝึ ก
ปฎิบตั ิประจําวิชา แหล่งที่เก็บรวบรวม
เอกสาร และสื่อประสมต่าง ๆ (Website)
3. ศึกษาตัวอย่าง VCD และตัวอย่างรายงาน
โครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อม
4. บันทึกข้ อมูลนักศึกษารายบุคคล ได้ แก่ ร.ร
มัธยมปลายที่สําเร็จการศึกษา, งานอดิเรก,

คณาจารย์
ผู้สอน

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ปกครอง, ที่อยู,่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ทนั ที,
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา, เป้าหมายและแผนชีวิต
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2

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

3

3

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

3

4

ระบบนิเวศ
1. ภาวะสมดุลในระบบนิเวศ
2. การเปลี่ยนแปลงแทนที่ใน

3

5. คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาประจําตอนเรี ยน
ให้ นกั ศึกษาจัดกลุม่ และตังชื
้ ่อกลุม่ ตาม
อัธยาศัย กลุม่ ละ 4-5 คน เพื่อใช้ ในการ
อภิปรายในการเรี ยนการสอนต่อไป
6. บรรยายประกอบ สื่อการสอน Power point
เอกสารประกอบการสอน และแบบฝึ กปฎิบตั ิ
5. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
1. บรรยายประกอบ สื่อการสอน Power point คณาจารย์
แบบฝึ กปฎิบตั ิ และเอกสารประกอบการสอน
ผู้สอน
2. ศึกษา VCD เรื่ องการจัดการสิง่ แวดล้ อมของ
ประเทศไทย และอภิปราย ชักถาม ร่วมกัน
3. ทํากิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นฐาน (Problem-based
Learning) ให้ นกั ศึกษาจัดกลุม่ (ตามที่จดั ใน
สัปดาห์ที่ 1) อภิปรายสถานการณ์ปัญหา
สิง่ แวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงจากอดีต
เปรี ยบเทียบกับปั จจุบนั เพื่อคาดการณ์ภาพ
อนาคตของสิง่ แวดล้ อม และวิธีการสร้ าง
ความยัง่ ยืน ตามหัวข้ อ /รายละเอียดใน
ใบงานที่ 1
4. อาจารย์ผ้ สู อนสรุปประเด็นปั ญหาจากการ
อภิปรายของนักศึกษา
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point และ
คณาจารย์
เอกสารประกอบการสอน
ผู้สอน
2. ทํากิจกรรมที่ 2 ให้ นกั ศึกษาจัดกลุม่ สํารวจ /
ศึกษาระบบนิเวศในมหาวิทยาลัย/ศูนย์
การศึกษา โดยเลือกศึกษา 1 ระบบนิเวศ
จากนันจํ
้ าแนกองค์ประกอบ และหน้ าที่การ
ทํางานขององค์ประกอบเหล่านันในระบบ
้
นิเวศ ตามหัวข้ อ /รายละเอียดใน ใบงานที่ 2
3. นักศึกษานําเสนอหัวข้ อโครงการส่งเสริ ม
และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
1.บรรยายประกอบสื่อ Power Point และ
คณาจารย์
เอกสารประกอบการสอน
ผู้สอน
2. ศึกษา VCD เรื่ องความหลากหลายทาง

มคอ. 3
ระบบนิเวศ
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
กับความมัน่ คงของมนุษย์

5

ทรั พยากรนํา้
1. ประเภทของแหล่งนํ ้า
2. ประโยชน์ของนํ ้า
3. ปั ญหาทรัพยากรนํ ้า
4. มลพิษทางนํ ้า
5. การจัดการทรัพยากรนํ ้าอย่าง
ยัง่ ยืน
ทรั พยากรนํา้
1. กรณีศกึ ษาการจัดการ
ทรัพยากรนํ ้าอย่างยัง่ ยืน

3

ทรั พยากรธรณี
1. โครงสร้ างและส่วนประกอบ
ของโลก
2. หินและวัฏจักรหินบน
เปลือกโลก
3. การเคลื่อนที่ของ
แผ่นเปลือกโลก
4. ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก
5. ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
ทรั พยากรธรณี
1. ทรัพยากรดิน และการใช้ ที่ดิน
2. มลพิษทางดิน
3. ทรัพยากรแร่ธาตุ
4. ทรัพยากรพลังงานและ
พลังงานทดแทน
ทรั พยากรอากาศ

3

21

21

21

21

6

3

21

7

8

9
15

3

3

ชีวภาพ และอภิปราย ซักถาม ร่วมกัน
3. นักศึกษานําเสนอหัวข้ อโครงการส่งเสริ มและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม (กรณีมีการ
เพิ่มเติมหรื อแก้ ไขจากสัปดาห์ที่ 3)
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ทํากิจกรรมบทที่ 3 ศึกษา VCD เรื่ องมลพิษ
ทางนํ ้า และให้ นกั ศึกษาจัดกลุม่ สรุป
สาระสําคัญ และตอบคําถาม ตามหัวข้ อ /
รายละเอียดในใบงานที่ 3
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
3. นักศึกษารายงานความก้ าวหน้ า
โครงการส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อม ครัง้ ที่ 1
1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
3. ศึกษา VCD เรื่ องผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก การเกิด
แผ่นดินไหว การเกิดคลื่นสึนามิ จากนันสรุ
้ ป
สาระสําคัญ และอภิปรายร่วมกัน
4. ทํากิจกรรมที่ 4 ให้ นกั ศึกษาสืบค้ นข้ อมูล
ข่าว หรื อ บทความ ต่าง ๆ ด้ านทรัพยากร
ธรณี และวิเคราะห์ สรุปข่าว
หรื อบทความ ตามหัวข้ อ /รายละเอียดใน
ใบงานที่ 4 และนําส่งในสัปดาห์ถดั ไป

คณาจารย์
ผู้สอน

คณาจารย์
ผู้สอน

1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. ให้ นกั ศึกษาจัดกลุม่ อภิปราย ปั ญหา
ผู้สอน
สิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นกับทรัพยากรธรณี และ
วิธีการจัดการ
3. นักศึกษาส่งงานกิจกรรมที่ 4 ที่มอบหมายใน
สัปดาห์ที่ 7
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์

มคอ. 3

10

11

12

16

1. โครงสร้ างของบรรยากาศ
2. การเคลื่อนที่ของอากาศ
3. อิทธิพลของลักษณะ
ภูมิอากาศกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้ อม
4. ปั ญหามลพิษทางอากาศ
ทรั พยากรอากาศ
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลก
2. การจัดการทรัพยากรอากาศ

ความเสี่ยงภัยของมนุษย์ จาก
มลพิษสิ่งแวดล้ อม
1. ความเสี่ยงภัย และการจัดการ
2. ความเสี่ยงภัยจากมลพิษทาง
อากาศ
3. ความเสี่ยงภัยจากอาหาร
ความเสี่ยงภัยของมนุษย์ จาก
มลพิษสิ่งแวดล้ อม
1. ความเสี่ยงภัยจากขยะมูลฝอย
และของเสียอันตราย
2. ความเสี่ยงภัยทางสังคม

2. อภิปราย และซักถาม ร่วมกัน

3

3

3

ผู้สอน

1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ทํากิจกรรมที่ 5 ศึกษา VCD เรื่ องการ
้
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก จากนันให้
นักศึกษาจัดกลุม่ วิเคราะห์ และสรุป
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ได้ แก่ การเกิดปรากฎการณ์เรื อนกระจก
เอลนีโน และลานีน่า และแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรอากาศ ประสิทธิภาพของการ
จัดการในปั จจุบนั และการคาดการณ์ใน
อนาคต รายละเอียดในใบงานที่ 5
4. นักศึกษารายงานความก้ าวหน้ า
โครงการส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อมครัง้ ที่ 2
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. ศึกษา VCD เรื่ อง ภัยจากอาหาร
ผู้สอน
จากนันอภิ
้ ปราย และซักถาม ร่วมกัน

1. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point
2. ศึกษา VCD เรื่ องมลพิษจากขยะมูลฝอย
จากนัน้ อภิปราย และซักถามร่วมกัน
3. ทํากิจกรรมที่ 6 ให้ นกั ศึกษา จัดกลุม่
อภิปราย วิเคราะห์ และ สรุปปั ญหาความ
เสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่อยูร่ อบตัวนักศึกษา
ผลกระทบ และแนวทางการปฏิบตั ิตน
เพื่อป้องกันและ แก้ ไขปั ญหาดังกล่าว
รายละเอียดในใบงานที่ 6

คณาจารย์
ผู้สอน

มคอ. 3
13

ประชากรกับความยั่งยืนของ
ชุมชนเมือง
1. วิวฒ
ั นาการของมนุษย์
เทคโนโลยี กับการใช้
ทรัพยากร
2. การเปลี่ยนแปลงภาวะ
ประชากร
3. การกําเนิดชุมชนเมือง

3

14

ประชากรกับความยั่งยืนของ
ชุมชนเมือง
1. ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมเมือง
2. การจัดการชุมชนเมืองให้ น่าอยู่
และยัง่ ยืน

3

15

1. โครงการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อม
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. ทบทวนเนื ้อหาวิชา

3

16

สอบปลายภาค

3

1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ให้ นกั ศึกษา สืบค้ นข้ อมูล ข่าว หรื อ
บทความทางระบบเครื อข่ายข้ อมูล
สารสนเทศ (Internet) เรื่ องการจัดการ
สิ่งแวดล้ อมเมือง การวางผังเมือง และ
วิเคราะห์ สรุปข่าว หรื อบทความตาม
หัวข้ อ / รายละเอียดในใบงานที่ 7 และนําส่ง
ในสัปดาห์ถดั ไป
1. บรรยายประกอบสื่อ Power Point
คณาจารย์
2. อภิปรายและซักถาม ร่วมกัน
ผู้สอน
3. ทํากิจกรรมที่ 7 นักศึกษาส่งข่าว หรื อ
บทความ จากการค้ นคว้ าในสัปดาห์ที่ 13
คัดเลือกบทความ นํามาอภิปรายเพื่อ
หาแนวทาง ที่เหมาะสมในการจัดการ
สิ่งแวดล้ อมของกรุงเทพมหานครให้ น่า
อยูแ่ ละยัง่ ยืน
4. ส่งรายงานโครงการส่งเสริ มและรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้ อม
5. เฉลย และส่งแบบฝึ กปฏิบตั ิวิชามนุษย์
กับสิง่ แวดล้ อม
1. นักศึกษานําเสนอโครงการ ฯ และ
คณาจารย์
อภิปรายกับอาจารย์ผ้ สู อน
ผู้สอน
2. สรุปและประเมินผลโครงการ ฯ
3. คืน แบบฝึ กปฎิบตั ิ ฯ ให้ นกั ศึกษา
4. อภิปรายและซักถาม
5. ตรวจสอบคะแนนระหว่างภาค
6. ชี ้แจงสาระสําคัญ และสัดส่วนข้ อสอบปลาย
ภาคในแต่ละบทเรี ยน
อาจารย์
_
กํากับ
การสอบ

หมายเหตุ : การเรี ยนการสอนในทุกสัปดาห์ เฉลยแบบฝึ กปฎิบตั ิ ฯ ประกอบขณะบรรยาย
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
17

ผลการเรี ยนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ท่ ี

สัดส่ วน

มคอ. 3
ที่
1

2

3

4

1.1, 2.1, 3.1, จากความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิด
4.1
ริเริ่ มสร้ างสรรค์ในการทําแบบฝึ กปฎิบตั ิ โดย
ใช้ เกณฑ์การประเมินใน ตาราง 1
1.1, 2.1, 3.1, จากความตังใจ
้ ความถูกต้ อง ความคิดริเริ่ม
4.1, 5.1
สร้ างสรรค์ และการมีสว่ นร่วมในการทํา
กิจกรรม โดยใช้ เกณฑ์การประเมินใน
ตาราง 2
1.1, 2.1, 3.1, จากความตังใจ
้ ความถูกต้ อง ความคิดริ เริ่ม
4.1, 5.1
สร้ างสรรค์ และการมีสว่ นร่วมในการทํา
โครงการ ฯ โดยใช้ เกณฑ์การประเมินใน
ตาราง 3
สอบปลายภาค จากความถูกต้ องในการทําแบบทดสอบ

ประเมิน

ของการ
ประเมินผล

14

10

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

30

3,4,6,10,
14,15

20

16

40

ตารางที่ 1 เกณฑ์ การให้ คะแนนแบบฝึ กปฎิบัติ (10 คะแนน)
ระดับคะแนน
เกณฑ์
9-10 คะแนน มีความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการทําแบบฝึ กปฎิบตั ิ 90-100 %
7-8 คะแนน มีความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการทําแบบฝึ กปฎิบตั ิ 70-89 %
5-6 คะแนน มีความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการทําแบบฝึ กปฎิบตั ิ 50-69 %
3-4 คะแนน มีความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการทําแบบฝึ กปฎิบตั ิ 30-49 %
1-2 คะแนน มีความตังใจ
้ ความถูกต้ อง และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
ในการทําแบบฝึ 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 ตรงประเด็นของคําตอบในภาษา
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มคอ. 3
ทางวิทยาศาสตร์
3. จากความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์ พิจารณาจาก การเสนอแนวความคิดที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ตอ่
สังคม
ตารางที่ 2 เกณฑ์ การให้ คะแนนกิจกรรมในชัน้ เรียน (30 คะแนน)
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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
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
76-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
76-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
76-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
76-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ

มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
51-75 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
51-75 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
51-75 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
51-75 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ

มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
26-50 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
26-50 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
26-50 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
26-50 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ

มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-25 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-25 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-25 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-25 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ

มคอ. 3

กิจกรรมที่ 6
(5 คะแนน)

กิจกรรมที่ 7
(5 คะแนน)

มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
81-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
81-100 %

การมีสว่ นร่วม
76-100 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
61-80 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
61-80 %

การมีสว่ นร่วม
51-75 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
41-60 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
41-60 %

การมีสว่ นร่วม
26-50 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
21-40 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
21-40 %

การมีสว่ นร่วม
0-25 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-20 %
มีความตังใจ
้
ความถูกต้ อง
ความคิดริ เริ่ม
สร้ างสรรค์ และ
การมีสว่ นร่วม
0-20 %

หมายเหตุ :
1. ความตังใจ
้ พิจารณาจากการเขียน ความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และส่งงานตาม
กําหนดเวลาเท่านัน้
: นักศึกษาที่เข้ าเรี ยนตรงเวลา ไม่สาย รับใบงานทํากิจกรรม ชุดที่ 1 รับการประเมิน ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 นักศึกษาที่เข้ าเรียนขณะที่ทํากิจกรรม หรื อไม่เข้ าเรี ยน รับใบงานทํากิจกรรมชุดที่ 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 ตรงประเด็นของคําตอบใน
ภาษาทางวิทยาศาสตร์
3. ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ พิจารณาจากการเสนอแนวความคิดที่น่าสนใจและเกิดประโยชน์ตอ่
สังคม
4. การเข้ ามีสว่ นร่วม พิจารณาจากพฤติกรรม และการปฎิบตั ติ นขณะทํากิจกรรมกลุม่ ในชันเรี
้ ยน
ได้ แก่ ความสามารถในการเป็ นสมาชิกที่ดีของกลุม่

20

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
ความสําเร็จของ
โครงการ (5คะแนน)
โครงการน่าสนใจ และ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม/
ชุมชน มาก หรื อเป็ น
โครงการที่เป็ น
ประโยชน์ใน
ระดับประเทศ

2.ความสนใจ และ
ความกระตือรื อร้ นใน
การดําเนินกิจกรรม
(5 คะแนน)

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

ส่งแบบเสนอโครงการ
รายงานความก้ าวหน้ า
ของโครงการครบ 2
ครัง้ และส่งรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ตาม
กําหนดเวลา

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

4.การอภิปราย และ
รู ปแบบการนําเสนอ
หน้ าชัน้ เรี ยน
(5 คะแนน)

มีความพร้ อมในการ
นําเสนอ นําเสนอ
ตามลําดับหัวข้ อ
โครงการ ครบถ้ วน สื่อที่
ใช้ ในการนําเสนอมี
คุณภาพดี และ
เหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื ้อหาครบ มีความพร้ อมในการ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม/ และรายงานฉบับ
ถ้ วน แต่ไม่ถกู ต้ อง 1- 2 นําเสนอ แต่ไม่
ชุมชน
สมบูรณ์ตาม
หัวข้ อ รูปเล่มรายงาน เรี ยงลําดับหัวข้ อ
กําหนดเวลา แต่สง่
ครบถ้ วน และถูกต้ อง โครงการ และไม่
รายงานความ ก้ าวหน้ า การใช้ ภาษาส่วนใหญ่ ครบถ้ วน สื่อที่ใช้ ในการ
เหมาะสม
ของโครงการตาม
นําเสนอมีคณ
ุ ภาพดี
กําหนดเวลา 1 ครัง้
และเหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื ้อหาครบ มีความพร้ อมในการ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม/ และรายงานฉบับ
ถ้ วนแต่ไม่ถกู ต้ อง 3- 4 นําเสนอพอสมควร แต่
ชุมชน พอสมควร
สมบูรณ์ตาม
หัวข้ อ รูปเล่มรายงาน ไม่เรี ยงลําดับหัวข้ อ
กําหนดเวลา แต่ไม่ได้ ครบถ้ วนและถูกต้ อง
โครงการ และไม่
การใช้ ภาษาเหมาะสม ครบถ้ วน สื่อที่ใช้ ในการ
ส่งรายงานความ
ก้ าวหน้ าของโครงการ ปานกลาง
นําเสนอมีคณ
ุ ภาพดี
และเหมาะสม
โครงการน่าสนใจ และ ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื ้อหา
ความพร้ อมในการ
เป็ นประโยชน์ต่อสังคม/ ตามกําหนดเวลา แต่สง่ ครบถ้ วน แต่ไม่ถกู ต้ อง นําเสนอน้ อย ไม่
ชุมชน น้ อย
รายงานฉบับสมบูรณ์ 5- 6 หัวข้ อ รู ปเล่ม
เรี ยงลําดับหัวข้ อ
เกินกําหนด และไม่ได้ รายงานไม่ถกู ต้ อง
โครงการ และไม่
การใช้ ภาษาส่วนใหญ่ ครบถ้ วน สื่อที่ใช้ ในการ
ส่งรายงาน
ไม่คอ่ ยเหมาะสม
ความก้ าวหน้ าของ
นําเสนอมีคณ
ุ ภาพตํ่า
โครงการ
และไม่เหมาะสม
โครงการไม่น่าสนใจ
ส่งแบบเสนอโครงการ รายงาน มีเนื ้อหา
ไม่มีความพร้ อมในการ
และเป็ นประโยชน์ตอ่
และรายงานฉบับ
ครบถ้ วน แต่ไม่ถกู ต้ อง นําเสนอ ไม่เรี ยงลําดับ

มคอ. 3
สังคม/ชุมชน น้ อยมาก

สมบูรณ์เกิน
กําหนดเวลา และไม่ได้
ส่งรายงาน
ความก้ าวหน้ าของ
โครงการ

ตังแต่
้ 7 หัวข้ อขึ ้นไป
รูปเล่มรายงานไม่
ถูกต้ อง
การใช้ ภาษาต้ อง
ปรับปรุง

หัวข้ อโครงการ และไม่
ครบถ้ วน สื่อที่ใช้ ในการ
นําเสนอมีคณ
ุ ภาพตํ่า
มาก และไม่เหมาะสม

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

หมวดที่ 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
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 : โครงการตําราหมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ .
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
เกษม จันทร์ แก้ ว. 2540. วิทยาศาสตร์ ส่ ิงแวดล้ อม. กรุงเทพมหานคร : โครงการสหวิทยาการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ สงิ่ แวดล้ 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 อมูลแนะนํา
http : // www. moste.go.th (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้ อม)
http : // www. oepp.go.th (สํานักงานนโยบายและแผนสิง่ แวดล้ อม)
http : // www. degp.go.th (กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้ อม)
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ให้ นกั ศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
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- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชามนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อมในทุกภาค
การศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี ้
- การประเมินจากผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตการสอนของคณาจารย์
- การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชามนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม
- การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line
3. การปรั บปรุ งการสอน
- มีการวิจยั ชันเรี
้ ยนเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน เช่น การวิจยั เพื่อพัฒนาข้ อสอบมาตรฐานวิชา
มนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อม
- การนําผลการประเมิน ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชามนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อมและ ผล
การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการ
เรี ยนการสอน
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ผ้ สู อนด้ วยกัน โดยสอนร่วมในศาสตร์ ที่อาจารย์แต่ละท่านมี
ความเชี่ยวชาญ
- ปรึกษา และเรี ยนรู้ ความรู้จากบุคคลตัวอย่างที่เชี่ยวชาญ หรื อมีประสบการณ์ในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
- จัดทํา และจัดหาสื่อการสอนประกอบการเรี ยนการสอนเพิ่มเติม
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- จัดตังคณะกรรมการเพื
้
่อตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของรายวิชา
- ทวนสอบโดยอาจารย์ผ้ สู อนด้ วยกัน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
- การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนํา ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดการเรี ยนการสอนวิชามนุษย์กบั สิง่ แวดล้ อมและ ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการเรี ยนการสอนเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ ้น
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- คัดเลือกโครงการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อมของนักศึกษา ที่สามารถปฎิบตั ติ อ่ เนื่องได้ ใน
ภาคการศึกษาถัดไป ให้ นกั ศึกษากลุม่ ใหม่พฒ
ั นา และปฎิบตั ติ อ่ เนื่องเพื่อขยายผลต่อไป
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