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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4203311 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม........................
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเฉพาะด้านบังคับ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผ.ศ. แทนทัศน์ เพียกขุนทด
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผ.ศ. แทนทัศน์ เพียกขุนทด ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
“ไม่ม”ี

8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 เมษายน 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ / หลักการ / ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
3. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในด้ านการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อจั ดการและแก้ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากร
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลไก / กระบวนการการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการและแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
มีการปรับ ปรุงเนื้ อหาเพิ่ มเติม เพื่อให้ นักศึกษาได้พัฒ นาทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตาม
หลักการวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลมาจากงานวิจัย
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา ซึ่งใช้กระบวนการเรียนรู้ โดยดาเนินการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
และใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (Student Teams Achievement Divisions : STAD) เป็นการเรียน
แบ บ ร่ ว มมื อ (Cooperative Learning) การสอน รายบุ คคล (Individualized Instruction) ตาม
ผลการวิจัย ในชั้น เรีย นในภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อม ให้ สอดคล้ องกับบริบทของสังคม
ปัจจุบันและบัณฑิตที่พึงประสงค์ในการประกอบอาชีพ ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความรู้ทางทฤษฎี แนวคิด และหลักการที่สาคัญด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร รวมทั้งการบูรณาการระหว่างศาสตร์ ต่างๆ ไปประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา

สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน การศึกษาด้วยตนเอง 6
ภาคสนาม
ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
ประกาศเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา/Social Media โดยจัดเวลาให้คาปรึกษาเป็น
รายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นั ย มี จ รรยาบรรณวิ ช าชี พ เคารพในสิ ท ธิ เจ้ าของ
บทความทางวิชาการ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาโดยขาดการอ้างอิงจากต้นฉบับ มีความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองในการเรียน และทางานกลุ่มอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีภ าวะผู้ น าและผู้ ต าม สามารถทางานเป็ นที มและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดั บ
ความสาคัญ
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.5 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
1.1.6 เคารพกฏระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ฝึกการทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
1.2.2 ฝึกปฏิบัติการและทาแบบบันทึกการปฏิบัติการในชั้นเรียน
1.2.3 ทางานกลุ่มและนาเสนอในชั้นเรียน
1.2.4 กาหนดให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในหัวข้อที่สนใจแล้วนาเสนอในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1.3.2 การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินผลแบบฝึกหัด/แบบบันทึกการปฏิบัติการ/รายงานที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ด้านความรู้/ความเข้าใจ
4

มคอ. 3
มีความรู้ความเข้าใจในศึกษาทฤษฎีด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการ
และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

2.1.2 ด้านการวิเคราะห์/สังเคราะห์
มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
2.1.3 ด้านการนาไปใช้/ประเมินค่า
การบู ร ณาการความรู้ ด้ า นการจั ด การและการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อจั ด การและแก้ ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรร่วมกับศาสตร์อื่นทางด้านสิ่งแวดล้อม
2.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning: PBL) โดย
มีขั้นตอนดังนี้
2.2.1 ขั้นทาความเข้าใจปัญหา
กาหนดปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือกรณีศึกษา และทาความเข้าใจกับปัญหา รวมทั้ง
หาข้อมูลเพิ่มเติม
2.2.2 ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
หาแนวทางแก้ปัญหาตามสาเหตุของปัญหา โดยใช้ข้อมูล ความรู้ การทดลอง
ตัดสินใจเลือกวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหา
กาหนดลาดับขั้นตอนตามวิธีการหรือแนวทางแก้ปัญหาที่ได้ตัดสินใจเลือก
2.2.3 ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา
ลงมือแก้ปัญหาตามแผนหรือลาดับขั้นตอนที่กาหนดไว้
2.2.4 ขั้นตรวจสอบหรือประเมินผลการแก้ปัญหา
ตรวจสอบหรือประเมินว่าวิธีการแก้ปัญหาและผลที่ได้ถูกต้องหรือได้ผลอย่างไร
กรณี ดาเนิ น การแก้ปัญ หาไม่ป ระสบความส าเร็จ ต้องย้อนกลั บ ไปทาความเข้าใจกั บ
ปัญหาใหม่
กรณี ด าเนิ น การแก้ปั ญ หาประสบความส าเร็จ ควรมี การตรวจสอบ/ประเมิน วิธีการ
แก้ปัญหานั้นๆ จานาไปใช้แก้ปัญหาอื่นๆ ได้หรือไม่
ขั้นตอนที่สาคัญของรูปแบบการเรียนการสอนมีดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ขั้นทาความเข้าใจปัญหา
กาหนดปัญหาจากสถานการณ์จริงหรือกรณีศึกษา และทาความเข้าใจกับปัญหา รวมทั้งหาข้อมูล
เพิ่มเติม
ขั้นที่ 2 ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา
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แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 5 คน ให้ผู้เรียนร่วมกันวางแผนการจัดการ
ข้อมูลเพื่อใช้ในกรณีศึกษา
ขั้นที่ 3 ขั้นดาเนินการแก้ปัญหา
ผู้ เรี ย นเสนอ ผั งเมื องและการใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น เพื่ อ ใช้ ในกรณี ศึ ก ษาและน าเสนอในลั ก ษณะ
powerpoint เพื่อให้ผู้สอน รวมทั้งเพื่อนๆ ได้ร่วมอภิปรายตามกลุ่ม
ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบหรือประเมินผลการแก้ปัญหา
ผู้เรียนเสนอแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้วยเทคโนโลยี
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.3.3 ประเมินผลจากการรายงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ตามกรณีศึกษา
2.3.4 ประเมิ น ผลการน าเสนอตามรายงานการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อแก้ ปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากร
ตามกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พั ฒ นาความสามารถในการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารวิ เคราะห์ เนื้ อ หาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์ที่สมมติขึ้น
3.2 วิธีการสอน
การมอบหมายให้ นั กศึกษาได้คิดร่วมกัน ฝึ กฝนการวิเคราะห์ การจัด การและควบคุม ตาม
กรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
3.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.3.3 ประเมินผลจากการรายงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อ และทรัพยากรม
ตามกรณีศึกษา
3.3.4 ประเมิ น ผลการน าเสนอรายงานการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากร ตามกรณีศึกษา
3.3.5 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดทักษะด้านต่าง ๆ
รวมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการประยุกต์ใช้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานเป็นทีม
4.1.3 พัฒ นาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จั ด กิจ กรรมกลุ่ ม ในการเตรียมข้ อมู ล เพื่ อใช้ เทคโนโลยีเพื่ อ การจัด การสิ่ งแวดล้ อมและ
ทรัพยากร
4.2.2 มอบหมายงานกลุ่ ม และรายบุ ค คล เพื่ อ วิ เคราะห์ การใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตามกรณีศึกษา
4.2.3 การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 พฤติกรรมการทางานกลุ่ม และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
4.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4.3.3 ประเมิ น ผลจากการจั ด ท ารายงานการใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ การจั ด การสิ่ งแวดล้ อ มและ
ทรัพยากร ตามกรณีศึกษา
4.3.4 ประเมินผลการนาเสนอรายงานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ตามกรณีศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงานและ
การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.1.3 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์ การสื่อสารการ
ทางานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา
5.1.4 ทั ก ษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้ รูป แบบ เครื่อ งมื อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก website และฝึกทาความเข้าใจในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรด้วยเทคโนโลยี ตามกรณีศึกษาที่ตั้งขึ้น ที่มีการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ
5.2.2 นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 พฤติกรรมการนาเสนองานกลุ่มและเดี่ยว ด้วยสื่อเทคโนโลยี
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5.3.2 มีการอ้างอิงเอกสารจากการใช้เทคโนโลยีค้นหาที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
5.3.3 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและซักถาม เพื่อเกิดการสื่อสารภายในห้องเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
สาระการเรียนรู้
ที่
1
แนะนาบทเรียน
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป

จานวน
กิจกรรม
ชั่วโมง
3
บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

วิธีการประเมิน

ผู้สอน

ทดสอบก่อนและหลังเรียน
การสังเกต และ ซักถาม

ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด

2

บทที่ 2 หลักการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

3

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

ทดสอบก่อนและหลังเรียน
การสังเกต และ ซักถาม

ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด

3

บทที่ 3 เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

ทดสอบก่อนและหลังเรียน
การสังเกต และ ซักถาม

ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด

3

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

ทดสอบก่อนและหลังเรียน
การสังเกต และ ซักถาม

ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด

5

บทที่ 4 เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

ทดสอบก่อนและหลังเรียน
การสังเกต และ ซักถาม

ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด

6

บทที่ 5 การประเมิน

3

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

ทดสอบก่อนและหลังเรียน

ผศ. แทนทัศน์

4
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เทคโนโลยี

การสังเกต และ ซักถาม

7

สอบกลางภาค

เพียกขุนทด
ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด

8

บทที่ 6 ระบบฐานข้อมูล
และการออกแบบฐานข้อมูล

3

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

ทดสอบก่อนและหลังเรียน
การสังเกต และ ซักถาม

ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด

9

บทที่ 6 ระบบฐานข้อมูลและ
การออกแบบฐานข้อมูล

3

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด

10

บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

3

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

3

บรรยาย แบ่งกลุ่มอภิปราย

ทดสอบก่อนและหลังเรียน
การสังเกต และ ซักถาม
ตรวจผลงาน
ทดสอบก่อนและหลังเรียน
การสังเกต และ ซักถาม
ทดสอบก่อนและหลังเรียน
การสังเกต และ ซักถาม
ตรวจผลงาน

12

บทที่ 8 ระบบภูมิสารสนเทศ

3

13

บทที่ 9 แอพพลิเคชั่นบนมือ
ถือ

3

14

นาเสนอโครงการ

3

การมีส่วนร่วม และ ซักถาม
ตรวจผลงาน

ผศ. แทนทัศน์
เพี ย กขุ น ทด และ
อ. อาภาพรรณ
สัตยาวิบูล

15

สรุป ตอบข้อซักถาม และ
ทบทวนบทเรียน

3

การมีส่วนร่วม และ ซักถาม

ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด

11

16

ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด
ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด
ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด
ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด

สอบปลายภาค

ผศ. แทนทัศน์
เพียกขุนทด
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2

แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

ผลการ
วิธีการประเมิน
เรียนรู้
1-9
1.1.1, 1.1.6, ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
2.1, 2.2, 2.3, สอบกลางภาค
3.1
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
สอบปลายภาค
2-9
1.1.1, 1.1.2, ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ การใช้
1.1.3, 1.1.4, เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.1.5, 1.1.6, ตามกรณีศึกษา วิเคราะห์ผล สรุปผล
2.1, 2.2, 2.3, เขียนรายงานผลการทดลอง ทางาน
3.1, 4.1.1,
เป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่ คุณภาพการ
4.1.2, 4.1.3, เขียนรายงาน นาเสนอผลงาน
5.1.1, 5.1.2, ส่งรายงานตามที่กาหนด
5.1.3, 5.1.4
ทุกกิจกรรม 1.1.1-1.1.5, การเข้าชั้นเรียน
3.1, 4.1.1การตรวจเครื่องแต่งกาย
4.1.3
การเข้าภาคปฏิบัติ
การตอบคาถาม
การนาเสนอ หรือ อภิปราย

สัปดาห์ที่
ประเมิน
3
8
11
15
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%
25 %
5%
25 %
20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

3. การประเมินผลการศึกษา
ตัวอย่างเกณฑ์ช่วงคะแนน เช่น
เกณฑ์คะแนน
90-100 %
85-89 %
75-84 %
70-75 %
60-69 %
55-59 %
50-54
<49 %
ถอนรายวิชา
ไม่สมบูรณ์

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เอกสารประกอบการสอน
ตาราหลัก แทนทัศน์ เพียกขุนทด (2552) เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
เครือข่ายทางสังคมและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และส่ งเสริมงานด้านการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เครือข่ายทางสังคมและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมงานด้าน
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมและ
ความเห็นจากนักศึกษา ดังนี้
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
- การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีดังนี้
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- ผลการสอบ
-การสังเกตการสอนของผู้ร่วมสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการประเมินการสอน (ข้อ 2) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมและหาข้อมูลเพิ่มเติมในใน
การปรับปรุงการสอน ดังนี้
- การจัดสัมมนาการจัดการเขียนการสอน
- การทาวิจัยในชั้นเรียน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนตามรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายหัวข้อ โดยจากการตั้งโจทย์
ตาม และจากการตรวจรายงานของนักศึกษา รวบถึงการทดสอบย่อย มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
วิชา ดังนี้
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพ ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ ย นหรื อสลับ อาจารย์ ผู้ส อนหรือผู้ สอนประยุกต์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อให้ นักศึกษาเรียนรู้และมี
แนวคิดวิเคราะห์จากปัญหา
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