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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะ
คณะครุศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1093504
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Physical Geography and
Geography Information)

2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเอก
(กลุ่มวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย-สังคมศึกษา)

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง และผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์ ตอนเรียน A1

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 3

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
ห้อง 11506 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
12 กรกฎาคม 2562

2

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. สามารถอธิบายลักษณะสัณฐาน และคุณสมบัติทางกายภาพของโลกได้
2. สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวง
จันทร์ รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อโลก
3. สามารถอธิบาย จาแนกและวิเคราะห์กระบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลก ซึ่งส่งผลต่อสภาพภูมิประเทศและการดารงชีวิตของมนุษย์
4. สามารถใช้ เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ศ าสตร์ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. สามารถน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ ใ นระดั บ
ประถมศึกษาได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ ครอบคลุ มมาตรฐานความรู้ทั้ง 9 มาตรฐาน ตามมาตรฐานวิช าชีพ และเกณฑ์การ
รับรองปริญญาของคุรุสภา และมุ่งพัฒนาบัณฑิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางที่เน้นทักษะพื้นฐานการศึกษาภาคบังคับ
ในระดั บ ประถมศึ ก ษา ทั้ ง ด้ า นการอ่ า น การเขี ย น ทั ก ษะการคิ ด พื้ น ฐาน การคิ ด ค านวณ การ
ติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม พื้นฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่ าง
สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนสามารถเป็น
ผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นผู้นาทางวิชาการให้กับหน่วยงานทางการศึกษา สามารถพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ สนับสนุนการวิจัยใน ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การศึกษา และการบริการทาง
วิชาการให้แก่ชุมชน บุคลากรด้านการประถมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปรับปรุงรายวิชาในครังนี้ ได้ ปรับเพิ่มเติมวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ตามแนวคิด การรู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Litracy)
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
สัณฐานของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ และปรากฏการณ์
ต่างๆ คุณสมบัติด้านกายภาพและ การเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ และชีว ภาค
ภัยพิบัติธรรมชาติ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ระบบภูมิสารสนเทศเบื้องต้น การปฏิบัติภาคสนาม และ
การจัดการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
Morphology of the earth, earth sun, and moon interaction and its
phenomena of the earth, physical features and process in the lithosphere, the
hydrosphere, the atmosphere and the biosphere, disaster, geographic tools, principle
of geography information system, field trip, and geographical learning management in
elementary level

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

ไม่มี

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
30 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง/ภาค
การศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ ดังนี้
ผศ.ดร.เอกชัย พุมดวง ห้องพัก 1118/1 อาคาร 1 วันศุกร์ เวลา 13.00-17.00 น.
ผศ.ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์ ห้องพัก 1118/1 อาคาร 1 วันศุกร์ เวลา 13.00-17.00 น.
นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์เพื่อขอคาปรึกษาเป็นรายบุคคลผ่าน Social
Media แอพพลิเคชัน Line ประจารายวิชา

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.2 มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจในผู้อื่นและเข้าใจโลก
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1.1.3 มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
1.1.4 มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบและข้อกาหนดรายวิชาที่เรียน เกณฑ์คะแนน
และมอบหมายงาน
1.2.2 งานรายบุคคล และการอภิปรายกลุ่ม
1.2.3 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมิน จากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เช่น การออกภาคสนาม การศึกษาดูงาน
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ได้ รั บ ความรู้เรื่อ งปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ ความสั ม พั น ธ์ระหว่างโลก ดวง
อาทิตย์ และดวงจันทร์
2.1.2 สามารถวิเคราะห์ กระบวนการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ซึ่ง
ส่งผลต่อสภาพภูมิประเทศและการดารงชีวิตของมนุษย์
2.1.3 สามารถวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลขององค์ ป ระกอบทางกายภาพของโลกที่ มี ต่ อ
สภาพแวดล้อมได้
2.1.4 สามารถน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยาย การอภิปรายในห้องเรียน และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
(Active Learning) จากประเด็นทางภูมิศาสตร์และสถานการณ์ของโลก
2.2.2 มอบหมายให้ทารายงานเป็นรายบุคคล และรายงานกลุ่ม พร้อมทั้งนาเสนอใน
ชั้นเรียน
2.2.3 ฝึกปฏิบัติการภาคสนามและใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การประเมินผลใช้การทดสอบ การทาแบบฝึกหัด
2.3.2 ประเมินจากผลงาน การอภิปราย การนาเสนองานในชั้นเรียน
2.3.3 ประเมินจากผลจากการฝึกปฏิบัติงานจริง

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 เน้นการเรียนภูมิศาสตร์อย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์การเกิดปรากฏการณ์
ธรรมชาติต่างๆ ได้
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3.1.2 ผู้เรียนสามารถเข้าใจอิทธิพลของสภาพภูมิศาสตร์ว่าส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชากรได้อย่างไร
3.1.3 สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและงานอาชีพได้
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยาย
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม
3.2.3 การปฏิบัติงานจริงจากเงื่อนไขที่กาหนด
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การมีส่วนร่วมในการศึกษาวิเคราะห์ร่วมงานในชั้นเรียน
3.3.2 ผลงานที่ได้รับมอบหมายจากรายงานและแบบฝึกหัด
3.3.3 ผลคะแนนทดสอบ
3.3.4 พฤติกรรมในการออกปฏิบัติการภาคสนาม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 ความสามารถในการทางานเป็นทีม การมีส่วนร่วมในงานกลุ่ม
4.1.3 ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.1.4 การตรงต่อเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 การทาแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นกลุ่ม/รายบุคคล
4.2.2 การมอบหมายงานกลุ่ม การอภิปราย และนาเสนอรายงานเป็นกลุ่ม
4.2.3 การกาหนดให้ผู้เรียนเข้าห้องเรียนและส่งงานตามข้อตกลง
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่มและการทาแบบฝึกหัดท้ายบท
4.3.2 การตรวจผลงานทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.3.3 คะแนนการเข้าเรียนตรงเวลาและการส่งงานตรงเวลา

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้อง
พัฒนา
5.1.1 มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.2 การนาสถิติตัวเลขจากหน่วยงานมาคานวณ วิเคราะห์
5.1.3 ความสามารถในการนาภูมิสารสนเทศมาใช้ประกอบในการศึกษาวิเคราะห์
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 การสืบค้นข้อมูล และการใช้แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
5.2.2 การฝึกปฏิบัติโดยการออกภาคสนาม และฝึกการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
5.2.3 การศึกษาค้นคว้าทารายงาน ทาแบบฝึกหัด และการจัดแสดงผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 จากการตรวจรายงาน และการทาแบบฝึกหัดที่มอบหมาย
6

มคอ. 3
5.3.2 ประเมินจากการนาเสนอผลงาน

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1 ทักษะการการจัดการเรียนรู้ ที่ต้องพัฒนา
6.1.1 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการประถมศึกษาที่จะสอน
อยางบูรณาการ
6.2 วิธีการสอน
6.2.1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
6.2.2 การสาธิตการสอน
6.3 วิธีการประเมินผล
6.3.1 ประเมินจากการออกแบบกิจกรรมการสอน
6.3.2 ประเมินจากการสาธิตการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดา
หัวข้อ/รายละเอียด
ห์ที่
1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

1. ความหมายของภูมิศาสตร์
2. ขอบข่ายของวิชาภูมิศาสตร์

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
4
กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

ผศ.ดร.เอกชัย
1 . ผู้ ส อ น แ น ะ น าตั ว แ ล ะ พุมดวง
แนะน ารายวิ ช าประกอบด้ ว ย ผศ.ดร.ยุสนีย์
การชี้แจง มคอ.3 ของรายวิชา โสมทัศน์

อธิ บ ายขอบข่ า ยเนื้ อ หาสาระ
ของวิชา กิจกรรมการการสอน
/ งานที่ได้รับมอบหมาย เกณฑ์
ก าร ป ระ เมิ น ผ ล ก าร เรี ย น
เอกสาร ต ารา เว็ บ ไซต์ ที่ ใช้ ใน
การเรียนการสอน
2. ผู้ ส อนก าหนดและสร้ า ง
ข้ อ ตกลงร่ ว ม กั น กั บ ผู้ เ รี ย น
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล
การเรียน กฎกติกา มารยาทใน
การเรียนการสอน และกิจกรรม
การเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
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มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

2

3

หัวข้อ/รายละเอียด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์
กายภาพ
1. ความหมายของภูมิศาสตร์กายภาพ
2. ลั ก ษณ ะของเนื้ อ หาภู มิ ศ าสตร์
กายภาพ
3. ขอบข่ า ยของวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ภูมิศาสตร์กายภาพ
4. ความสาคัญและประโยชน์ของวิชา
ภูมิศาสตร์กายภาพ

สัญฐานของโลก

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้สอน

3. นาเข้าสู่บทเรียนด้วยการนา
ภาพสถานที่ภูมิประเทศต่าง ๆ
มาให้ ผู้ เ รี ย นทายว่ า สถานที่
เหล่านั้นคือ อะไร อยู่ที่ใด และ
เฉลยคาตอบ
4. บรรยายประกอบสื่ อ การ
สอน MS PowerPoint
5. ให้ ผู้ เ รี ย นซั ก ถาม ผู้ ส อน
อธิบายเพิ่มเติม สรุป เนื้อหาใน
การเรี ย นและเปิ ด โอกาสให้
นั ก ศึ ก ษาซั ก ถามเพื่ อ ทบทวน
ความเข้าใจ ให้ นั ก ศึ ก ษาตอบ
คาถามท้ายบท และส่งงาน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
3. มคอ.3
4. ภาพถ่ายภูมิประเทศ
ผศ.ดร.เอกชัย
กิจกรรมการเรียนการสอน

4

1. ผู้ ส อนทบทวนเนื้ อ หาในการ พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
สอนจากสัปดาห์ที่ผานมา
2. บรรยายประกอบสื่อการสอน โสมทัศน์
MS PowerPoint
3. จั ดกิจกรรมในชั้ นเรียนโดยให้
ผู้ เรี ย น วิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ของภูมิศาสตร์กายภาพ โดยใช้ผัง
มโนทัศน์ (Mind map)
4. ให้ ผู้ เรี ย น ซั ก ถ า ม ผู้ ส อ น
อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม สรุ ป เนื้ อ หาใน
การเรียน

สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
3. ตัวอย่างผังมโนทัศน์
ผศ.ดร.เอกชัย
กิจกรรมการเรียนการสอน

4
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มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ขนาดรูปทรงของโลก
2. ความโค้งของผิวโลก
3. การเอียงของแกนโลก
4. การหมุนรอบตัวเองของโลก
5. เส้ น วงกลมใหญ่ และเส้ น วงกลม
เล็ก
6. เส้นเมริเดียนและเส้นขนาน

4

พิกัดภูมิศาสตร์

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาในการ
สอนจากสัปดาห์ที่ผานมา
2. บรรยาย ประกอบสื่อการ
สอน MS PowerPoint และ
ลูกโลก
3. ให้ ผู้ เรีย น แบ่ งกลุ่ ม ค้ น คว้ า
เกี่ ย วกั บ การหมุ น รอบตั ว เอง
ของโลก เส้ น วงกลมใหญ่ แ ละ
เส้ น วงกลมเล็ ก และ เส้ น เม
ริ เดี ย นและเส้ น ขนาน โดยให้
นั ก ศึ ก ษาน าเสนอใน ในชั้ น
เรียน
4. ให้ ผู้ เ รี ย นซั ก ถาม ผู้ ส อน
อธิบายเพิ่มเติม สรุปเนื้อหาใน
การเรี ย นและเปิ ด โอกาสให้
นั ก ศึ ก ษาซั ก ถามเพื่ อ ทบทวน
ความเข้าใจ ให้ นั ก ศึ ก ษาตอบ
คาถามท้ายบท และส่งงาน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
3. ลูกโลก
4. แผนที่โลก
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหา
2. บรรยายประกอบสื่อการ
สอน MS PowerPoint แผนที่
และลูกโลก
3. ให้ ผู้ เ รี ย น ฝึ ก ค านวนการ
แปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์
4. ผู้ เรี ย น แ บ่ งกลุ่ ม ค้ น ค ว้ า
เกี่ ยวกั บ ละติ จู ด (Latitude)
ลองจิ จู ด (Longitude) ระบบ
เวลาของโลกและฝึ กอ่านพิ กั ด
จากแผนที่ โดยให้ นั ก ศึ ก ษา

4

1. การอ่านพิกัดภูมิศาสตร์
2. ละติจูด (Latitude)
3. ลองจิจูด (Longitude)
4. ระบบเวลาของโลก
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ผู้สอน
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

5

หัวข้อ/รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์
1. การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
2. แอนาเล็มมา
3. การเกิดฤดูกาล
4. การโคจรของดวงจันทร์
5. ปรากฏการณ์ที่เกิดจากกการ
โคจรของดวงจันทร์

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

น า เส น อ ใ น ใ น ชั้ น เรี ย น
ประกอบแผนที่และลูกโลก
5. ให้ ผู้ เ รี ย นซั ก ถาม ผู้ ส อน
อธิบายเพิ่มเติม สรุปเนื้อหาใน
การเรี ย นและเปิ ด โอกาสให้
นั ก ศึ ก ษาซั ก ถามเพื่ อ ทบทวน
ความเข้าใจ ให้ นั ก ศึ ก ษาตอบ
คาถามท้ายบท และส่งงาน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
3. ลูกโลก
4. แผนที่โลก
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้ ส อนทบทวนเนื้ อ หาจาก
สัปดาห์ที่ผานมา
2. บรรยายประกอบสื่อการ
สอน MS PowerPoint แผนที่
และลูกโลก
3. ให้ผู้เรียนฝึกการอ่านกราฟ
แอนาเล็มมา
4. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มฝึ กการอ่าน
กราฟแอนาเล็ มมาและค้นคว้า
เกี่ ย วกั บ การตั้ ง ฉากของดวง
อาทิตย์กับโลกในละติจูดต่างๆ
โดยให้ นั กศึกษานาเสนอในชั้น
เรียน
5. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มนาเสนอ
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากกการ
โคจรของดวงจันทร์ ในชั้นเรียน
5. ให้ ผู้ เ รี ย นซั ก ถาม ผู้ ส อน
อธิบายเพิ่มเติม สรุปเนื้อหาใน
การเรี ย นและเปิ ด โอกาสให้
นั ก ศึ ก ษาซั ก ถามเพื่ อ ทบทวน
ความเข้าใจ ให้ นั ก ศึ ก ษาตอบ
10

ผู้สอน

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

6

ธรณีภาค
1. ความหมายของธรณีภาค
2. โครงสร้างและส่วนประกอบของ
โลก
3. วัฏจักรทางธรณี
4. การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายในโลก
2. กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก

4

7

ธรณีกาล

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

คาถามท้ายบท และส่งงาน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
3. กราฟแอนาเล็มมา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาในการ
สอนจากสัปดาห์ที่ผานมา
2. บรรยายประกอบสื่ อ การ
สอน MS PowerPoint
3. ผู้เรียนค้นคว้ากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของวัฏจักรธรณี
และการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ได้แก่
3.1 กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นภายในโลก
3.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก
โดยให้นาเสนอในชั้นเรียน
4. ผู้เรียนศึกษาชนิดของหินบน
โลก โดยให้ ศึกษาจากตัวอย่าง
หินและวิเคราะห์องค์ประกอบ
5. ผู้สอน อธิบายเพิ่มเติ ม สรุป
เนื้ อ หาในการเรี ย นและเปิ ด
โอกาสให้ นักศึกษาซักถามเพื่ อ
ทบทวนความเข้าใจ
ให้นักศึกษาตอบคาถามท้ายบท
และส่งงาน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
3. ตัวอย่างหิน
4. แผนที่ธรณี
กิจกรรมการเรียนการสอน
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ผู้สอน

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

ผศ.ดร.เอกชัย

มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

1. ระยะเวลาทางธรณี
2. มาตราธรณีกาล

8

ธรณีวิทยาประเทศไทย
1. ลักษณะทางกายภาพประเทไทย
2. ลั ก ษณะทางธรณี วิท ยาประเทศ
ไทย
3. การลาดับชั้นหินในประเทศไทย

4

9

บรรยากาศ
1. โครงสร้างของบรรยากาศ
2. การเคลื่อนที่ของอากาศ
3. ชนิดของลม

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาในการ
สอนจากสัปดาห์ที่ผานมา
2. บรรยายประกอบสื่อการ
สอน MS PowerPoint
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าธรณี
กาล จากสื่อสารสนเทศ ลื
นาเสนอในชั้นเรียน
4. ผู้สอน อธิบายเพิ่มเติ ม สรุป
เนื้ อ หาในการเรี ย นและเปิ ด
โอกาสให้ นั กศึ ก ษ าซั ก ถาม
นั ก ศึ ก ษาตอบค าถามท้ า ยบท
และส่งงาน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
3. แผนที่ธรณีกาล
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. น านั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษาเชิ ง
ปฏิบัติการที่กรมทรัพยากรธรณี
2. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้า
ลักษณะทางธรณีวิทยาประเทศ
ไทยจากแผนที่ธรณีวิทยา
ประเทศไทย
สื่อที่ใช้
1. แผนที่ ธ รณี วิ ท ยาประเทศ
ไทย
2. พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาในการ
สอนจากสัปดาห์ที่ผานมา
2. บรรยายประกอบสื่อการ
สอน MS PowerPoint
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้า
กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการ
12

ผู้สอน
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

10

หัวข้อ/รายละเอียด

ปรากฏการณ์และภูมิประเทศที่เกิด
จากลม
1. ปรากฏการณ์ที่เกิดจากลม
2. ภูมิประเทศแบบทะเลทราย
3. ประเภทของทะเลทราย
4. ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก
กษัยการของลม
5. ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการ
ทับถมของลม

จานวน
ชั่วโมง

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจากสื่อ
สารสนเทศ โดยนาเสนอด้วยผัง
มโนทัศน์โดยให้นาเสนอในชั้น
เรียน
4. ผู้สอน อธิบายเพิ่มเติม สรุป
เนื้ อ หาในการเรี ย นและเปิ ด
โอกาสให้ นั กศึ ก ษ าซั ก ถาม
นั ก ศึ ก ษาตอบค าถามท้ า ยบท
และส่งงาน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาในการ
สอนจากสัปดาห์ที่ผานมา
2. บรรยายเกี่ยวกับเนื้อหา
ปรากฏการณ์ที่เกิดจากลม
ประกอบสื่อการสอน MS
PowerPoint
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้า เรื่อง
ภูมิประเทศแบบทะเลทราย
ประเภทของทะเลทราย
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก
กษัยการของลม และลักษณะ
ภูมิประเทศที่เกิดจากการทับ
ถมของลมโดยให้นาเสนอในชั้น
เรียน
4. ผู้สอน อธิบายเพิ่มเติม สรุป
เนื้ อ หาในการเรี ย นและเปิ ด
โอกาสให้ นักศึกษาซักถามเพื่ อ
ทบทวนความเข้าใจ
ให้นักศึกษาตอบคาถามท้ายบท
และส่งงาน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
13

ผู้สอน

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

11

หัวข้อ/รายละเอียด

อุทกภาค

จานวน
ชั่วโมง

4

1. วัฏจักรของน้า
2. ประเภทของแหล่งน้า
3. ประโยชน์ของน้า
4. ปัญหาของทรัพยากรน้า

12

ทะเลและมหาสมุทร
1. ลักษณะภูมิประเทศของทะเล
และมหาสมุทร
2. กระแสน้ามหาสมุทร
3. ชายฝั่งทะเล
4. การเคลื่อนไหวของน้าทะเล

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
3. ภาพถ่ า ยภู มิ ป ระเทศแบบ
ทะเลทราย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาในการ
เรียนสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้ ส อนบรรยายประกอบสื่ อ
MS PowerPoint เ รื่ อ ง
ทรัพยากรน้า
3. ผู้เรียนร่วมสรุปบทเรียน
เกี่ยวกับความหมาย วัฎจักร
และการกาเนิดทรัพยากรน้า
ปัญหาและผลกระทบ แนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรน้า
อย่างยั่งยืน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาในการ
เรียนสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ผู้ ส อนบรรยายประกอบสื่ อ
MS PowerPoint ลั ก ษณะภู มิ
ป ร ะ เท ศ ข อ ง ท ะ เล แ ล ะ
มหาสมุทร
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้า เรื่อง
กระแสน้ ามหาสมุ ท ร ชายฝั่ ง
ทะเล และการเคลื่ อนไหวของ
น้าทะเล โดยให้ นาเสนอในชั้น
เรียน
4. ผู้สอน อธิบายเพิ่มเติม สรุป
เนื้ อ หาในการเรี ย นและเปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาซักถาม
สื่อที่ใช้
14

ผู้สอน

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

13

ภูมิประเทศที่เกิดจากน้า
1. ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการ
กัดเซาะ
2. ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการ
ตกตะกอนทับถม
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การศึกษาภูมิศาสตร์กายภาพ
1. แผนที่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
2. สารสนเทศทางภูมิศาสตร์

4

14

วิวัฒนาการลาน้าและการกระทา
ของลาน้า
1. ส่วนประกอบของลาน้า

4

กิจกรรมการเรียนการสอน

1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. กิ จ กรรมการป ฏิ บั ติ ก าร
ภาคสนาม ผู้ ส อนน านั กศึก ษา
ปฏิบัติการภาคสนาม
ณ สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลและศู น ย์ ฝึ ก อบรมนิ สิ ต
เกาะสีชัง
และ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อ ว ก าศ ส านั ก งาน พั ฒ น า
เท ค โน โล ยี อ วก าศ แล ะภู มิ
สารสนเทศ
2. ศึกษา ภูมิประเทศที่เกิดจาก
การกั ด เซาะและ ลั ก ษณะภู มิ
ป ร ะ เท ศ ที่ เกิ ด จ า ก ก า ร
ตกตะกอนทับถม
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าโดย
ยกตัวอย่างลักษณะภูมิประเทศ
ที่เกิดจากการกัดเซาะและ
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจาก
การตกตะกอนทับถม โดยให้
นาเสนอในสถานที่จริง
4. ผู้เรียนฝีกใช้เครื่องมือทาง
ภูมิศาสตร์ และทดลองทาแผน
ที่
5. ผู้สอน อธิบายเพิ่มเติม สรุป
เนื้ อ หาในการเรี ย นและเปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาซักถาม
สื่อที่ใช้
1. แผนที่
2. ภูมิประเทศในสถานที่จริง
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ผู้สอนทบทวนเนื้อหาในการ
เรียนสัปดาห์ที่ผ่านมา
15

ผู้สอน

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์

มคอ. 3
สัปดา
ห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

2. รูปแบบของการระบายน้า
3. การไหลของธารน้าไหล
4. กษัยการของลาน้า
5. ภูมิประเทศที่เกิดจากกษัยการ
ของน้าไหล

15

นาเสนอโครงการออกแบบการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ และอภิปรายร่วมกัน
1. ทบทวนเนื้อหาจากแบบฝึกปฏิบัติ
2. ทบทวนเนื้อหาวิชา
3. ชี้แจงสาระสาคัญ และสัดส่วน
ข้อสอบปลายภาคในแต่ละบทเรียน

16

สอบปลายภาค

4

1.30

กิจกรรมการเรียนการสอน

2. ผู้สอนบรรยายประกอบสื่อ
MS PowerPoint วิวัฒนาการ
ลาน้าและการกระทาของลาน้า
3. ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าโดย
ยกตัวอย่างวิวัฒนาการลาน้า
และการกระทาของลาน้า โดย
ให้นาเสนอในชั้นเรียน
4. ผู้สอน อธิบายเพิ่มเติม สรุป
เนื้ อ หาในการเรี ย นและเปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาซักถาม
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
3. กระดาษฟลิปชาร์ท
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. นักศึกษานาเสนอโครงการ
ออกแบบการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
กายภาพในระดับประถมศึกษา
2. ผู้สอน อธิบายเพิ่มเติม สรุป
เนื้อหาในการเรียนและเปิด
โอกาสให้นักศึกษาซักถามเพื่อ
ทบทวนความเข้าใจ
3. ผู้สอนชี้แจงสาระสาคัญ และ
สัดส่วนข้อสอบปลายภาคในแต่
ละบทเรียน
สื่อที่ใช้
1. เอกสารประกอบการเรียน
2. สไลด์ ป ระกอบค าบรรยาย
(MS PowerPoint)
สอบปลายภาค
สื่อที่ใช้
1. ข้อสอบปลายภาค แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 80
ข้อ

16

ผู้สอน
โสมทัศน์

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

ผศ.ดร.เอกชัย
พุมดวง
ผศ.ดร.ยุสนีย์
โสมทัศน์

มคอ. 3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4

- การเข้าชั้นเรียน
- ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
อภิ ป ราย เสนอความ
คิดเห็น

1-15

ร้อยละ 10

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4,
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

ประเมิ น จากความตั้ ง ใจ
ความถู ก ต้ อ ง ความคิ ด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และการมี
ส่วนร่วมในการท าใบงาน
และกิจกรรมในชั้นเรียน

1-15

ร้อยละ 30

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, จากความตั้งใจ และการมี
2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, ส่ ว นร่ ว มในการ ศึ ก ษาดู
3.1.3, 3.1.4,
งานและภาคสนาม
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

12

ร้อยละ 20

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.1.4, 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3, 3.1.4,
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
4.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
6.1.1

14

ร้อยละ 10

ประเมินจากความถูกต้อง
ของการออกแบบกิจกรรม
การสอน และการสาธิ ต
การสอน

17

วิธีการทวน
สอบ
ให้ นั ก ศึ ก ษ า
ประเมินผลงาน
ของตนเอง
การส น ท น า
ก ลุ่ ม ระ ห ว่ าง
ผู้ ส อ น แ ล ะ
ผู้เรียน
ให้ นั ก ศึ ก ษ า
ประเมินผลงาน
ของตนเอง
การสนทนา
กลุ่มระหว่าง
ผู้สอนและ
ผู้เรียน
ให้ นั ก ศึ ก ษ า
ประเมินผลงาน
ของตนเอง
การสนทนา
กลุ่มระหว่าง
ผู้สอนและ
ผู้เรียน
ทวนสอบโดย
อาจารย์ผู้สอน
ด้วยกัน
ให้ นั ก ศึ ก ษ า
ประเมินผลงาน
ของตนเอง
การสนทนา
กลุ่มระหว่าง
ผู้สอนและ
ผู้เรียน
ทวนสอบโดย
อาจารย์ผู้สอน

มคอ. 3
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, จากความถูกต้องในการ
2.1.4, 3.1.1, 3.1.2, ทาแบบทดสอบปลายภาค
3.1.3, 3.1.4,
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3
6.1.1

16

ร้อยละ 30

ด้วยกัน
การประเมิน
จากผลการ
เรียนของ
นักศึกษา
ทวนสอบโดย
อาจารย์ผู้สอน
คณะกรรมการ
เพื่อตรวจสอบ
ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาของ
รายวิชา

3. การประเมินผลการศึกษา
3.1 การวัดผล
3.1.1 คะแนนระหว่างภาครวม
ร้อยละ
70
3.1.1.1 การมีส่วนรวมในชั้นเรียน
ร้อยละ 10
3.1.1.2 กิจกรรมประจาบท / กิจกรรมในชั้นเรียน
ร้อยละ 30
3.1.1.3 ปฏิบัติการภาคสนาม
ร้อยละ 20
3.1.1.4 การออกแบบกิจกรรมการสอนภูมิศาตร์
ร้อยละ 10
3.1.2 คะแนนสอบปลายภาครวม
ร้อยละ
30
ข้อสอบปลายภาค แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 80 ข้อ
3.2 การประเมินผล
ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
ระดับคะแนน
ค่าร้อยละ
ค่าระดับคะแนน
A
90-100
4.00
B+
85-89
3.50
B
75-84
3.00
C+
70-74
2.50
C
60-69
2.00
D+
55-59
1.50
D
50-54
1.00
E
0-49
0.00
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ยุสนีย์ โสมทัศน์. (2562). ภูมิศาสตร์กายภาพและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ . กรุงเทพมหานคร :
ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กราฟิกไซต์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กวี วรกวิน. (2556). ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : พัฒนาคุณภาพวิชาการ.
กัลยา เทียนวงศ์ . (2554). เอกสารประกอบคาสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ. นครปฐม: ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์. (2550). ภูมิศาสตร์กายภาพ. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ประเสริฐ วิทยารัฐ. (2550). ภูมิศาสตร์กายภาพ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันอาศรมศิลป์.
เพียงตา สาตรักษ์. (2557). อภิธานศัพท์ธรณี วิทยาโครงสร้าง. ขอนแก่น: ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รังสรรค์ เกตุอ๊อต. (2557). ภูมิศาสตร์กายภาพท้องถิ่น. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2549. พิมพ์
ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน.
ราชบัณฑิตสถาน. (2544). พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตสถาน. กรุงเทพมหานคร:
อรุณการพิมพ์.
ราชบัณฑิตสถาน. (2557). อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่
5. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
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Carla W. Montgomery. (1990). Physical Geology. William C Brown.
Christopherson Robert W. (2005). Geosystems: An Introduction to Physical
Geography. 9th ed. Prentice Hall.
Mcknight, T. L. & Hess, D. (2007). Physical geography. 9th Ed. Prentice Hall.

3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
3.1 เว็บไซต์
http:// www.degp.go.th (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
http://www.gistda.or.th/main/ (ส านั ก งานพั ฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู มิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน))
http://www.onep.go.th/ (ส านั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม)
3.2 แหล่งข้อมูลจากสื่ออื่น ๆ
สื่อ MS PowerPoint ประจารายวิชา, แผนที่, สื่อมัลติมีเดีย. , วิดีทัศน์ ภาพถ่าย
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ดาเนินการดังนี้
1.1 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยของรายวิชา
1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 คณะกรรมการประจาหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 อาจารย์ผู้ประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ร่วมสอน ร่วมกันประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน ระหว่างภาคการศึกษา / เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
2.3 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยของรายวิชา

3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การนาผลการประเมิน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยของรายวิชา มาปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนด้วยกัน
3.3 จัดทา และจัดหาสื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทาหน้าที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ดังนี้
4.1 ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของระดับคะแนนของรายวิชา
4.2 พิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้อง ชัดเจนของข้อสอบกลางภาคและ/หรือปลายภาค

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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5.1 มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยของรายวิชามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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