
 

สารบัญ 
 

หมวด                 หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลท่ัวไป        3  

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
2. จ านวนหน่วยกิต 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
5. ภาคการศกึษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
8. สถานท่ีเรียน 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สดุ 

หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์      4 
1. จดุมุง่หมายของรายวิชา 
2. วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ      4 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 
3. จ านวนชัว่โมงตอ่สปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่ 

        นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา     5 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล      12 
1. แผนการสอน 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน     22 
1. เอกสารและต าราหลกั 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา   23 
1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    2500107  มนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม (Man and Environment) 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3  หนว่ยกิต   อตัราสว่นการเรียน  3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หมวดศกึษาทัว่ไป กลุม่สงัคมศาสตร์ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

อ. เบญจวรรณ  พงศ์สวุากร   (ผู้ประสานงานรายวิชา) 
สถานท่ีตดิตอ่อาจารย์  : ห้อง  1118/1      โทร. 02-2445000  ตอ่  5827 

5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
    ภาคการศกึษาท่ี 1 และ  2   ชัน้ปีท่ี 1 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไมมี่ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไมมี่ 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
   มกราคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เม่ือนกัศกึษาเรียนรายวิชานีแ้ล้ว นกัศกึษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะท่ีต้องการใน
ด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานความสมัพนัธ์ระหวา่งวิถีการด ารงชีวิตของมนษุย์กบั
สิ่งแวดล้อม 

1.2  มีความสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ 

1.3  มีจิตส านกึและความตระหนกั ความรับผิดชอบและจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
1.4  มีทกัษะในการมีสว่นร่วมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมชมุชน 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     เพ่ือปรับปรุงเนือ้หาให้ทนัสมยัสอดคล้องกบัสถานการณ์ มีออกแบบการเรียนการสอนและจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ท่ีสนองตอบตอ่ความต้องการของผู้ เรียน รวมทัง้ปรับปรุงการใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัสภาพ
การเรียนรู้ท่ีจดัให้ผู้ เรียนและอิงพฒันาการของผู้ เรียน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

   ศกึษาแนวคิดพืน้ฐานด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาต ิความสมัพนัธ์ระหว่างวิถีการ
ด ารงชีวิตของมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาธรรมชาต ินิเวศวิทยาเมือง ปัญหาประชากร การตัง้ถ่ิน
ฐาน และการขยายตวัของเมือง คณุภาพชีวิตในเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเมือง 
การมีสว่นร่วมในการสง่เสริม และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม แนวทางการจดัการสิ่งแวดล้อมธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองท่ีพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

   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. จ านวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 3(3-0-6) (บรรยาย-ชัว่โมง/ปฏิบตักิาร-ชัว่โมง/ศกึษาด้วย
ตนเอง) 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชัว่โมง/ภาค
การศกึษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนกัศกึษา 

ไมมี่ 6 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
    อาจารย์ผู้สอนก าหนดวนั และเวลาให้ค าปรึกษา (office hour) และแนะน าทางวิชาการเป็นรายบคุคล 
หรือรายกลุม่ตามความต้องการของนกัศกึษา  
     นอกจากนีน้กัศกึษาสามารถนดัหมายกบัอาจารย์ผู้สอนในชว่งเวลาท่ีอาจารย์ผู้สอนไมมี่ภารกิจอ่ืนใด
ได้โดยตรง 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    วิชามนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลกัด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ  2 และ ข้อ 4 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
       1) ตระหนกัถึงคณุคา่ของคณุธรรม และจริยธรรม 
           1.1)  มีจิตส านกึ และความตระหนกัในปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     1.2)  มีจิตส านึก ความตระหนกั และความรับผิดชอบในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม 
     1.3)  มีความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินยัตอ่ตนเอง และในกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
                 1.4)  เป็นสมาชิกท่ีดีภายในชัน้เรียน 
     1.5)  มีอดุมการณ์ในการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 
                 1.6)  การมีสมัมาคาระ เคารพครู อาจารย์ 

     1.7)  มีความรักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึง่เป็นสถาบนัหลกัของชาตใินปัจจบุนั 
     1.8)  มีสต ิรู้ตวั รู้คิด รู้ท า หน้าท่ี ปฎิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  
     1.9)  กตญัญ ูตอ่พอ่แม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
     1.10)  รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
     1.11)  มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกายและจิตใจ ไมย่อมแพ้ตอ่อ านาจฝ่ายต ่า หรือกิเลส มีความ

ละอาย เกรงกลวัตอ่บาป ตามหลกัของศาสนา 
2) มีพฤตกิรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ 
     2.1)  มีบทบาทความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้านสิ่งแวดล้อม 
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     2.2)  มีสว่นร่วมในการบ าบดัฟืน้ฟ ูและเฝ้าระวงัการท าลายคณุภาพสิ่งแวดล้อมในชมุชน      
     2.3)  มีสว่นร่วมในการในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิและสง่แวดล้อมในชมุชน 
     2.4)  มีพฤตกิรรมในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกบัธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลกั

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เพ่ือการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยืน  
      2.5)  ปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดีด้านการสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมของชมุชน 
      2.6) ใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ต่อส่วนรวม และต่อชาต ิ
มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง            
 3)  มีภาวะผู้น าเอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่ผู้ อ่ืน และสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
                 3.1)   ให้ค าแนะน าแนวปฏิบตัท่ีิช่วยสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตท่ียัง่ยืนตอ่
ชมุชนได้ 

     3.2)  แบง่ปันความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อมตอ่ผู้ อ่ืนได้ 
 4) มีความเคารพในสิทธิ และความมีคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน 
     4.1)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

      4.2)  ให้ความส าคญักบัมมุมองด้านสิ่งแวดล้อมท่ีแตกตา่งกนั และมีการประนีประนอม 

     4.3)  มัน่ใจในการมีสว่นร่วมแสดงความคิดเห็นในประเดน็สิ่งแวดล้อม  
1.2 วิธีการสอน 
        จดัการเรียนรู้โดยการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ประกอบการบรรยาย 
พร้อมยกกรณีศกึษาเก่ียวกบัคณุธรรม จริยธรรม และให้นกัศกึษาได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Problem 
Based Learning) จากกรณีศกึษา  (Case Study) ท่ียกตวัอยา่ง รวมทัง้ใช้รูปแบบการศกึษาด้วย 

- การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) โดยสร้างค าถามท่ีแตกตา่งกนัให้นกัศกึษาแตล่ะกลุ่ม
ร่วมกันศึกษาค้นคว้าหาค าตอบ และน าเสนอให้สมาชิกในชัน้เรียนกลุ่มอ่ืน ๆ ทราบจากผลการศึกษา
ค้นคว้า รวมทัง้เปิดโอกาสให้นกัศกึษารับฟัง ซกัถาม และแสดงความคดิเห็น ในค าถามนัน้ ๆ  

- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Study) โดยมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข่าว หรือ
บทความ ด้านสิ่งแวดล้อม จากส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือวีดิทศัน์ และส่ืออิเลคโทรนิกส์ เช่น ระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ (Internet) และวิเคราะห์ เพ่ือเกิดจิตส านึกและตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมการ
ปฏิบตัติน 

- การท าโครงการ (Project Based Learning) โดยมอบหมายให้นกัศกึษาท าโครงการส่งเสริม 
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ต่อ 1 ตอนเรียน เพ่ือให้นักศึกษาได้ระดมความคิด (Focus 
group)   รับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนร่วมชัน้เรียน อภิปรายร่วมกนัถึงข้อยตุิ และวิธีปฎิบตัิในโครงการ ฯ 
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ท่ีจะด าเนินการ และเข้ามีส่วนร่วมกบัชมุชน และหน่วยงานในการ สร้างจิตส านึก เฝ้าระวงั บ าบดัฟืน้ฟ ู
และวิจยัเชิงปฏิบตั ิสิ่งแวดล้อมในชมุชน ตามวิธีปฎิบตัขิองโครงการ ฯ 
  1.3 วิธีการประเมินผล 

- ใช้แบบสงัเกต โดยสงัเกตจากพฤตกิรรม และการปฏิบตัตินของนกัศกึษาขณะด าเนินการสอน 
ได้แก่ การตรงตอ่เวลาในการเข้าชัน้เรียน การเป็นสมาชิกท่ีดีในชัน้เรียน การแตง่กาย การพดูคยุ อปุกรณ์
การเรียนการสอนท่ีน ามา 

- จากการแสดงความคดิเห็นของนกัศกึษา ขณะน าเสนอโครงการ ฯ หน้าชัน้เรียน 
- ให้คะแนนเฉพาะนักศึกษาท่ีเข้ามีส่วนร่วมในการท าโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากรายช่ือของนกัศึกษาท่ีปรากฏในรูปเล่มรายงานโครงการ ฯ ฉบบัสมบูรณ์
เทา่นัน้ 

- พิจารณาจากความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ รูปเล่ม  และหลกัฐาน ในการท า 
โครงการ ฯ ของนกัศกึษา 

- พิจารณาจากความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการตรงตอ่เวลาในการส่งแบบฝึก
ปฎิบตั ิ 

- พิจารณาจากบทวิเคราะห์ แนวความคิดท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อสงัคม ในการตอบ
ค าถามในแบบฝึกปฎิบตั ิและกิจกรรมประจ าบทเรียน 

- พิจารณาจากการตรงตอ่เวลาในการสง่ขา่ว และบทความ ด้านสิ่งแวดล้อม  
- แบบประเมินผลการเรียนรู้  หรือแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจประจ าบท ท่ีนกัศกึษาจดัท า 

และสง่ภายในชัน้เรียนเทา่นัน้ 
 

   วิชามนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลกัด้านความรู้ ข้อ  1 ข้อ  3  และข้อ 4 

2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ท่ีเป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวิต  
   1.1)  มีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานเก่ียวกบัระบบสิ่งแวดล้อม 

   1.2)  มีความรู้ความเข้าใจพืน้ฐานความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม 
     1.3)  มีความรู้ความเข้าใจในปัญหา สาเหต ุผลกระทบ และเทคนิควิธีการจดัการสิ่งแวดล้อม 
     1.4) มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ซึง่เป็นวิธีทางแหง่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

   1.5)  เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุท่ีถกูต้อง 
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2) สามารถจ าแนก และอธิบายองค์ความรู้ท่ีศกึษา 
    2.1) สามารถจ าแนก และอธิบายโครงสร้าง ส่วนประกอบ และปัญหาของสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ได้ 
3) มีความรู้เก่ียวข้องกับชุมชน และความเป็นไปของชาตแิละสังคมโลก 
    3.1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความสมัพันธ์ของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ

มนษุย์ในชีวิตประจ าวนั กบัผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากร ตอ่ตนเอง ชมุชน และ
สงัคมโลก 

    3.2)  มีความรู้ความเข้าใจมาตรการจดัการสิ่งแวดล้อม และการร่วมมือกนัในสงัคมโลกเพ่ือ
น าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงด าเนินชีวิตได้
อย่างมีคุณภาพ 

    4.1)  มีความรู้ความเข้าใจในการน ามาตรการทัง้ทางด้านเทคโนโลยีและมาตรการทางสงัคม 
และเคร่ืองมือทางสิ่งแวดล้อมมาใช้พฒันาคณุภาพสิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของชมุชนและตนเอง
อยา่งยัง่ยืน 
    2.2  วิธีการสอน 

- ใช้กรณีศึกษา (Case Study) โดยบรรยายประกอบส่ือสิ่งพิมพ์ และวีซีดี ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้จากบทเรียน และประสบการณ์ วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
สภาพทัว่ไป สาเหต ุผลกระทบ และแนวปฏิบตัใินการจดัการสิ่งแวดล้อม 

- การท าโครงการ (Project Based Learning) ให้นักศึกษาท าโครงการส่งเสริม และรักษา
คณุภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามหวัข้อท่ีก าหนด ในระดบัชมุชน เพ่ือทราบข้อเท็จจริงในปัญหา และ
เพิ่มพนูความรู้จากภมูิปัญญาท้องถ่ิน องค์กร หรือหนว่ยงานด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีเข้าร่วมท าโครงการ ฯ 

- ให้นกัศกึษาสืบค้นขา่ว หรือบทความด้านสิ่งแวดล้อมในแตล่ะบทเรียน จากส่ือสิ่งพิมพ์ และส่ือ
อิเลคทรอนิกส์  และวิเคราะห์ สรุปผล ตามหวัข้อท่ีก าหนดในใบงาน 

- ให้นกัศกึษาท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือในแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจประจ าบท 
ประกอบขณะบรรยายในแตล่ะหวัข้อ 

- ให้นกัศกึษาแบง่กลุม่ และอภิปรายประเดน็สิ่งแวดล้อม ร่วมกนั   
   2.3 วิธีการประเมินผล 

- พิจารณาจากความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของค าตอบในแบบฝึกปฏิบตัิ และการใช้
ภาษาทางวิทยาศาสตร์ 

- พิจารณาจากความครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็นของค าตอบในค าถามท้ายบทเอกสาร
ประกอบการสอน และการใช้ภาษาทางวิทยาศาสตร์ 
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- พิจารณาจากผลการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และข้อสรุปผล ของข่าว หรือบทความด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีสืบค้น  

- พิจารณาจากค าตอบนกัศกึษาจากการอภิปรายประเด็นสิ่งแวดล้อมร่วมกนั  
- จากการพิจารณาเลือกประเภท เนือ้หา ในการเขียนความเป็นมา และความส าคัญ วิธี

การศกึษา ผลการศกึษา และแนวปฎิบตัิในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ท่ีถกูต้อง เหมาะสม ของโครงการ
สง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม  

- จากผลสมัฤทธ์ิของโครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก  Rubic  
- จากความครบถ้วน ชดัเจน ตรงประเด็นของค าตอบในแบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือใน

แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจประจ าบท 
- จากคา่ระดบัคะแนนท่ีได้รับเม่ือสิน้สดุภาคการศกึษา  
 

   วิชามนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลกัด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 1  ข้อ 3  และข้อ  4 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
        1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
  1.1)  สามารถพิจารณาสาเหต ุและผลกระทบตอ่เน่ือง จากปัญหาสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ 
  1.2)  สามารถรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยบรูณาการจดัท าเป็น  
โครงการ ฯ ได้ 
          2)  สามารถค้นคว้า ศกึษา วิเคราะห์ข้อมลูตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี 
   2.1)  สามารถวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมได้ 
              2.2)  ทราบถึงแหล่งข้อมลูในการศกึษาค้นคว้า และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3) สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะของตนเองในการด าเนินชีวิตได้ 
             3.1)  ให้นกัศกึษามีความสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รู้จกัการควบคมุและป้องกนัปัญหาท่ี
อาจจะเกิดขึน้ไว้ลว่งหน้า 
  3.2)  นกัศกึษาสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิตได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
  3.3)  นกัศกึษาสามารถปรับเปล่ียนพฤตกิรรมในการด ารงชีวิตให้สอดคล้องกบัธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 
  3.4)  สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนัได้ 
  3.5)  สามารถจดัการชมุชน และสิ่งแวดล้อมเมืองให้นา่อยู ่และยัง่ยืน 
             3.6)   ด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วั ซึง่เป็นวิธีทางแหง่การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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        4) สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
            4.1)  นกัศกึษาเกิดความคดิริเร่ิม และความคิดในสิ่งใหม ่แนวทางใหมเ่พ่ือสร้างสรรค์งาน/
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ 
   3.2 วิธีการสอน 
        - จดัการเรียนการสอนโดยการท าโครงการ (Project Based Learning) สง่เสริมและรักษา
คณุภาพสิ่งแวดล้อม ซึง่เป็นกระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีจะต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจ ตรวจสอบ 
และค้นคว้า ด้วยวิธีการตา่ง ๆ ท าให้นกัศกึษาต้องใช้ กรณีศกึษา (Case Study) กรณีปัญหา (Problem 
Based Learning) รวมทัง้ การอภิปรายกลุม่ (Group Discussion)และ การระดมสมอง (Focus group) 
เพ่ือให้นกัศกึษาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคดิริเร่ิมในการท างานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึน้และ สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนกัศกึษาเองได้ 

 - แนะน าแหลง่ข้อมลู และวิธีการเลือกข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือในการค้นคว้าประกอบการท าโครงการ ฯ 
แบบฝึกปฎิบตั ิและกิจกรรมประจ าบทเรียน ส าหรับการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสาร 
หนว่ยงาน   องค์กร ส่ือสิ่งพิมพ์  ส่ืออิเลกโทรนิกส์ เชน่ ระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ (Internet)   และ
บคุคลตวัอย่าง หรือผู้ มีประสบการณ์ 
 -  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้นกัศกึษาพิจารณาประกอบการท าโครงการ ฯ  และกิจกรรม
ประจ าบทเรียน 
 - ให้นกัศกึษาอภิปรายแลกเปล่ียนแนวทางในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดร่วมกนั และวิเคราะห์ผลดี 
ผลเสีย และความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา 
 - ระบกุรณีศกึษาปัญหาในชีวิตประจ าวนั เพ่ือฝึกให้นกัศกึษาหาแนวทางแก้ไข   
 - น านกัศกึษาไปทศันศกึษาสถานท่ีท่ีสามารถจดัการปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดลกัษณะเดียวกนั 
 - ให้นกัศกึษาไปสอบถาม และสมัภาษณ์บคุคลตวัอยา่ง หรือผู้ มีประสบการณ์ ท่ีสามารถจดัการ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดลกัษณะเดียวกนั  
 
   3.3 วิธีการประเมินผล 
         - พิจารณาจากการแสดงความคิดเห็น แนวความคิด แนวทางท่ีเหมาะสม และเกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม ในการตอบค าถามจากแบบฝึกปฎิบตัิ และกิจกรรมประจ าบทเรียน 
            - ประเมินตามสภาพจริง จากการน าเสนอโครงการ ฯ ผลสัมฤทธ์ิ และแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาจากโครงการ ฯ 

- พิจารณาจากหลกัฐานตา่ง ๆ ทีให้ปรากฏผลสมัฤทธ์ิในการท าโครงการ ฯ เชน่ ภาพถ่าย
ประกอบขณะปฎิบตัโิครงการ ฯ  การติดตามผล  บทสมัภาษณ์ และ เอกสารรับรองจากหนว่ยงานท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม  
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     วิชามนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลกัด้าน ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ข้อ 1 และ ข้อ 4 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
         1) มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น า และผู้ตามได้ 
            1.1)  ให้นกัศกึษามีความสามารถในการท างานเป็นทีม  มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดี ความสมัพนัธ์กบั
ผู้คนรอบข้างสามารถท างานร่วมกบัชมุชนได้ และอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งปกตสิขุ  มีทกัษะความเป็นผู้น า 
สามารถบริหารโครงการ ท าให้งานบรรลเุป้าหมายวตัถปุระสงค์ ของงานได้ 

           2) สามารถริเร่ิมสร้างสรรค์ แนวทางท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ได้ 
           3) มีมนษุย์สมัพนัธ์ท่ีดีสามารถส่ือสารกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี ทัง้ภาษาไทย และภาษาตา่งประเทศ 

   3.1) นกัศกึษารูจกัเผ่ือแผ ่แบง่ปัน ช่วยเหลือ และมีความหวงัดีตอ่เพ่ือนร่วมชัน้เรียน ทัง้ในเร่ือง
การเรียน และสว่นตวั   
         4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
               4.1)  นกัศกึษาสามารถวางแผนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีศกึษา
ค้นคว้า 
               4.2)  นกัศกึษาสามารถพฒันาตนเองจากงาน และกิจกรรมท่ีมอบหมาย 
               4.3)  นกัศกึษาสามารถแลกเปล่ียนข้อมลู ขา่วสาร และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมกบัผู้ อ่ืน 
เพ่ือปรับใช้ในการพฒันาตนเอง และสงัคม 
              4.4)  นกัศกึษาใฝ่หาความรู้ หมัน่ศกึษา เลา่เรียน ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
    4.2 วิธีการสอน 

- จัดการเรียนการสอนโดยการมอบหมายกิจกรรมประจ าตอนเรียน ให้นักศึกษาท าโครงการ  
ส่งเสริม และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ต่อ 1 ตอนเรียน เพ่ือให้นกัศึกษาได้ระดมความคิด 
(Focus group)   แลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสาร และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นของ
เพ่ือนร่วมชัน้เรียน อภิปรายร่วมกันถึงข้อยตุิ และวิธีปฎิบตัิในโครงการ ฯ ท่ีจะด าเนินการ และเข้า มีส่วน
ร่วมกบัชมุชน และหนว่ยงานในการ สร้างจิตส านึก เฝ้าระวงั บ าบดัฟืน้ฟู และวิจยัเชิงปฏิบตัิ สิ่งแวดล้อม
ในชมุชน ตามวิธีปฎิบตัขิองโครงการ ฯ 

- ให้นกัศกึษาสง่แบบเสนอโครงการ ฯ พิจารณาก่อนปฎิบตั ิและให้มีการรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ฯ เป็นระยะ เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศกึษาพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ืองจากการ ปรับปรุง และแก้ไข 
โครงการ ฯ  

- เปิดโอกาสให้นกัศกึษาท่ีไม่เข้าชัน้เรียน ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้  หรือแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจประจ าบท ฉบบัใหมท่ี่แตกตา่งจากนกัศกึษาท่ีเข้าชัน้เรียน 
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- เฉลยแบบฝึกปฎิบตัใิห้นกัศกึษาก่อนสง่ประเมินผล เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้พฒันา
ตนเองจากการค้นคว้า และท าความเข้าใจเพิ่มเตมิในหวัข้อท่ีค าตอบของนกัศกึษาไมช่ดัเจนตรงประเดน็ 
    4.3 วิธีการประเมินผล 

- จากผลสมัฤทธ์ิของโครงการ ฯ ในแตล่ะระยะ  
- จากการตรงตอ่เวลาในการสง่แบบฝึกปฎิบตัิ  แบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบทดสอบ

ความรู้ความเข้าใจประจ าบท 
- จากการเข้ามีสว่นร่วมในการท ากิจกรรมประจ าบทเรียน              

- ประเมินจากพฤตกิรรมการแสดงออกของนกัศกึษาในการน าเสนอผลงานและรายงานโครงการ 
ฯ ประจ าตอนเรียนของนกัศกึษา 

- สงัเกตจากพฤตกิรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมตา่ง ๆ 
 
     วิชามนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมเน้นความรับผิดชอบหลกัด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 2 และข้อ 5  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
         1) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์ 
   1.1)  สามารถสืบค้นข้อมลูสิ่งแวดล้อมจากฐานข้อมลูอิเล็กโทรนิกส์ได้ 
   1.2)  สามารถท าส่ืออิเลคโทรนิกส์ตา่ง ๆ ประกอบการน าเสนอรายงานโครงการ ฯ และผลงาน
ตา่ง ๆ ได้ 
         2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

   2.1)  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณและคณุภาพ 
   2.2)  สามารถวิเคราะห์สถิตข้ิอมลูทางสิ่งแวดล้อมได้ 
   2.3)  สามารถสืบค้นข้อมลูเพื่อประยกุต์แก้ปัญหาในการท างาน 

         3) สามารถใช้ภาษาในการส่ือสาร ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนความรู้กบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
               3.1)  สามารถใช้ภาษาเชิงวิชาการได้ดี 
               3.2)  สามารถใช้ศพัท์เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมได้ 
         4) สามารถน าเสนอ และส่ือสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตไิด้ 
         5) สามารถเลือกใช้ข้อมูล และสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต และแก้ไข
ปัญหาของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

  5.1)  สามารถด ารงชีวิต และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีประสบตอ่ตนเอง ชมุชน และสงัคมได้ 
    5.2) สามารถน าค าแนะน า ท่ีถูกต้องเหมาะสมจากบุคคลตวัอย่าง ผู้ มีประสบการณ์ องค์กร 
หรือหนว่ยงาน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้     
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5.2 วิธีการสอน 
- ให้นกัศกึษาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรณีศกึษา (Case study) ตา่ง ๆ 

โดยสืบค้นจากส่ืออิเลกทรอนิกส์  
- ให้นักศึกษาท าโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และน าเสนอโดยการใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป หรือจดัท าในรูปของส่ือเทคโนโลยี เช่น วีซีดี และ website เพ่ือสามารถน าเผยแพร่
ประกอบการด ารงชีวิต  

- แนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมลู แหลง่ข้อมลู และวิธีการเลือกข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือประกอบการท า
แบบฝึกปฎิบตั ิและกิจกรรมประจ าบทเรียน 
    5.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากทกัษะการใช้ภาษาในรูปเลม่รายงานโครงการ ฯ  และการน าเสนอโครงการ ฯ หน้า
ชัน้เรียน 

- ประเมินจากรายงานโครงการ ฯ และประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมตา่ง ๆ ของนกัศกึษา ท่ีสืบค้น
ข้อมลูด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประเมินทกัษะการใช้ส่ือจากการน าเสนอโครงการ ฯ  หน้าชัน้เรียน 
- ประเมินจากความเป็นไปได้ ความถูกต้อง เหมาะสมของวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน

กรณีศกึษาตา่ง ๆ 
- ประเมินจากความส าเร็จ และข้อเสนอแนะจาการท าโครงการ ฯ 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน และ  

ส่ือที่ใช้  
ผู้สอน 

1 
 
 

- วิเคราะห์ศกัยภาพผู้ เรียนเป็น
รายบคุคล โดยให้นกัศกึษาท า
แบบทดสอบ ความรู้พืน้ฐาน
สิง่แวดล้อม ก่อนเรียน (pre-test)  
สิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1. ความหมายของสิง่แวดล้อม 
2. คณุสมบตัิเฉพาะตวั 
3. ประเภทของสิง่แวดล้อม 
4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์
กบัระบบสิง่แวดล้อม 

3 
 
 

1. อธิบายเนือ้หารายวชิา จดุประสงค์และ 
เป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวดัผลและ
ประเมินผล   

2. แนะน าเอกสารประกอบการสอน   แบบฝึก
ปฎิบตัิประจ าวชิา  แหลง่ทีเ่ก็บรวบรวม
เอกสาร และสือ่ประสมตา่ง ๆ  (Website)      

3. ศกึษาตวัอยา่ง VCD และตวัอยา่งรายงาน
โครงการสง่เสริมและรักษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อม 

4.  บนัทกึข้อมลูนกัศกึษารายบคุคล  ได้แก่ ร.ร 

มธัยมปลายที่ส าเร็จการศกึษา, งานอดิเรก, 

คณาจารย์
ผู้สอน 
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รายละเอียดเก่ียวกบัผู้ปกครอง, ท่ีอยู่, 
หมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ทนัที, 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา, เป้าหมายและแผนชีวิต 

5.  คดัเลอืกตวัแทนนกัศกึษาประจ าตอนเรียน  
ให้นกัศกึษาจดักลุม่ และตัง้ช่ือกลุม่ ตาม
อธัยาศยั กลุม่ละ 4-5 คน เพื่อใช้ในการ
อภิปรายในการเรียนการสอนตอ่ไป 

6. บรรยายประกอบ สือ่การสอน Power point  
เอกสารประกอบการสอน และแบบฝึกปฎิบตัิ  

 5.  อภิปรายและซกัถาม ร่วมกนั 

2 
 

สิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
1. มนษุย์กบัปัญหาสิง่แวดล้อม : 
สาเหตแุละการสร้างความยัง่ยืน 
  2. มาตรการทางด้านสิง่แวดล้อม  
และการร่วมมือกนัในสงัคมโลก 
 

3 
 

1. บรรยายประกอบ สือ่การสอน Power point   
แบบฝึกปฎิบตัิ และเอกสารประกอบการสอน 

2. ศกึษา  VCD เร่ืองการจดัการสิง่แวดล้อมของ
ประเทศไทย และอภิปราย ชกัถาม ร่วมกนั         

3. ท ากิจกรรมที่ 1 จดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน  (Problem-based 
Learning) ให้นกัศกึษาจดักลุม่ (ตามทีจ่ดัใน
สปัดาห์ที ่1)  อภิปรายสถานการณ์ปัญหา
สิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงจากอดีต
เปรียบเทียบกบัปัจจบุนั  เพื่อคาดการณ์ภาพ
อนาคตของสิง่แวดล้อม และวธีิการสร้าง
ความยัง่ยืน  ตามหวัข้อ /รายละเอียดใน    
ใบงานท่ี 1 

4. อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นปัญหาจากการ
อภิปรายของนกัศกึษา 

คณาจารย์
ผู้สอน 

 
 

3 
 
 

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

 
 

3 
 
 

1. บรรยายประกอบสือ่  Power Point  และ
เอกสารประกอบการสอน  

2. ท ากิจกรรมที่ 2 ให้นกัศกึษาจดักลุม่ ส ารวจ / 
ศกึษาระบบนิเวศในมหาวิทยาลยั/ศนูย์
การศกึษา โดยเลอืกศกึษา 1 ระบบนิเวศ 
จากนัน้จ าแนกองค์ประกอบ และหน้าที่การ
ท างานขององค์ประกอบเหลา่นัน้ในระบบ
นิเวศ ตามหวัข้อ /รายละเอยีดใน  ใบงานท่ี 2   

 3. นกัศกึษาน าเสนอหวัข้อโครงการสง่เสริม 
     และรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 

คณาจารย์
ผู้สอน 
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4 
 
 

 ระบบนิเวศ   
1. ภาวะสมดลุในระบบนิเวศ 
2. การเปลีย่นแปลงแทนที่ใน
ระบบนิเวศ 

3. ความหลากหลายทางชีวภาพ
กบัความมัน่คงของมนษุย์ 

3 1.บรรยายประกอบสือ่ Power Point  และ
เอกสารประกอบการสอน  

2. ศกึษา  VCD เร่ืองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และอภิปราย ซกัถาม ร่วมกนั 

3. นกัศกึษาน าเสนอหวัข้อโครงการสง่เสริมและ
รักษาคณุภาพสิง่แวดล้อม  (กรณีมีการ
เพิ่มเติมหรือแก้ไขจากสปัดาห์ที่ 3) 

คณาจารย์
ผู้สอน 

 
 

 

5  ทรัพยากรน า้ 
1. ประเภทของแหลง่น า้ 

2. ประโยชน์ของน า้ 

3. ปัญหาทรัพยากรน า้ 

4. มลพิษทางน า้ 

5. การจดัการทรัพยากรน า้อยา่ง
ยัง่ยืน 

3 1. การบรรยายประกอบสือ่  Power Point  
2. อภิปรายและซกัถาม ร่วมกนั  
3. ท ากิจกรรมบทที่ 3 ศกึษา  VCD เร่ืองมลพิษ
ทางน า้ และให้นกัศกึษาจดักลุม่ สรุป
สาระส าคญั และตอบค าถาม ตามหวัข้อ /
รายละเอียดในใบงานที่ 3 

 

คณาจารย์
ผู้สอน 

 
 

 
 

6 ทรัพยากรน า้ 
  1. กรณีศกึษาการจดัการ 
     ทรัพยากรน า้อยา่งยัง่ยืน 

3 1. การบรรยายประกอบสือ่ Power Point  
2. อภิปรายและซกัถาม ร่วมกนั  

  3. นกัศกึษารายงานความก้าวหน้า 
      โครงการสง่เสริมและรักษา 
    คณุภาพสิง่แวดล้อม  ครัง้ที่ 1  

คณาจารย์
ผู้สอน 

 

7 ทรัพยากรธรณี 
1.  โครงสร้างและสว่นประกอบ

ของโลก 
2. หินและวฏัจกัรหินบน    
    เปลอืกโลก 
3. การเคลือ่นท่ีของ 
    แผน่เปลอืกโลก 
4. ลกัษณะภมูิประเทศที่เกิดจาก 
    การเปลีย่นแปลงของ  
    เปลอืกโลก 
5. ผลกระทบจากการ 
    เปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก 

3 1. การบรรยายประกอบสือ่ Power Point  
2. อภิปรายและซกัถาม ร่วมกนั  
3. ศกึษา  VCD เร่ืองผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงของเปลอืกโลก การเกิด
แผน่ดินไหว การเกิดคลืน่สนึามิ จากนัน้สรุป
สาระส าคญั และอภิปรายร่วมกนั 

4. ท ากิจกรรมที่ 4 ให้นกัศกึษาสบืค้นข้อมลู 
    ขา่ว หรือ บทความ ตา่ง ๆ ด้านทรัพยากร  
    ธรณี และวิเคราะห์ สรุปขา่ว 
    หรือบทความ ตามหวัข้อ /รายละเอียดใน    
ใบงานที ่4  และน าสง่ในสปัดาห์ถดัไป 

คณาจารย์
ผู้สอน 

 
 
 

8 ทรัพยากรธรณี 
1. ทรัพยากรดิน และการใช้ที่ดิน 
2. มลพิษทางดิน 
3. ทรัพยากรแร่ธาต ุ
4. ทรัพยากรพลงังานและ

3 1. บรรยายประกอบสือ่  Power Point  
2. ให้นกัศกึษาจดักลุม่ อภิปราย ปัญหา
สิง่แวดล้อมทีเ่กิดขึน้กบัทรัพยากรธรณี และ
วิธีการจดัการ 

คณาจารย์
ผู้สอน 
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พลงังานทดแทน 3. นกัศกึษาสง่งานกิจกรรมที่ 4 ที่มอบหมายใน
สปัดาห์ที่ 7 

 

9 ทรัพยากรอากาศ 
1. โครงสร้างของบรรยากาศ 
2. การเคลือ่นท่ีของอากาศ 
3. อิทธิพลของลกัษณะ   
   ภมูิอากาศกบัการเปลีย่นแปลง  
   สภาพแวดล้อม 
4. ปัญหามลพิษทางอากาศ 

3 1. บรรยายประกอบสือ่  Power Point  
2. อภิปราย และซกัถาม ร่วมกนั 
  

 

คณาจารย์
ผู้สอน 

 
 

10 ทรัพยากรอากาศ 
1. การเปลีย่นแปลงสภาพ  
    ภมูิอากาศโลก 
2. การจดัการทรัพยากรอากาศ 

3 1. บรรยายประกอบสือ่ Power Point  
2. อภิปรายและซกัถาม ร่วมกนั 
3. ท ากิจกรรมที่ 5  ศกึษา  VCD เร่ืองการ
เปลีย่นแปลงภมูิอากาศโลก  จากนัน้ให้
นกัศกึษาจดักลุม่ วิเคราะห์ และสรุป 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศโลก 
ได้แก่ การเกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก  
เอลนีโน และลานีนา่  และแนวทางการจดัการ
ทรัพยากรอากาศ ประสทิธิภาพของการ
จดัการในปัจจบุนัและการคาดการณ์ใน
อนาคต รายละเอียดในใบงานท่ี 5 

4. นกัศกึษารายงานความก้าวหน้า 
    โครงการสง่เสริมและรักษา  
   คณุภาพสิง่แวดล้อมครัง้ที่ 2 

คณาจารย์
ผู้สอน 

 
 
 

11 ความเสี่ยงภยัของมนุษย์จาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
1. ความเสีย่งภยั และการจดัการ 
2. ความเสีย่งภยัจากมลพษิทาง 
   อากาศ 
3. ความเสีย่งภยัจากอาหาร 

3  1. บรรยายประกอบสือ่ Power Point  
 2. ศกึษา  VCD เร่ือง ภยัจากอาหาร   
     จากนัน้อภิปราย และซกัถาม ร่วมกนั 
  

คณาจารย์
ผู้สอน 

 
 

12 ความเสี่ยงภยัของมนุษย์จาก
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
1. ความเสีย่งภยัจากขยะมลูฝอย 
    และของเสยีอนัตราย 
2. ความเสีย่งภยัทางสงัคม 

3 1. การบรรยายประกอบสือ่ Power Point 
2. ศกึษา  VCD เร่ืองมลพิษจากขยะมลูฝอย 
    จากนัน้ อภิปราย และซกัถามร่วมกนั  
3. ท ากิจกรรมที ่6 ให้นกัศกึษา จดักลุม่ 
    อภิปราย วิเคราะห์ และ  สรุปปัญหาความ 
    เสีย่งภยัตา่ง ๆ ที่อยูร่อบตวันกัศกึษา  
    ผลกระทบ และแนวทางการปฏิบตัิตน  

คณาจารย์
ผู้สอน 
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    เพื่อป้องกนัและ แก้ไขปัญหาดงักลา่ว 
    รายละเอียดในใบงานท่ี 6 

13 ประชากรกับความยั่งยนืของ
ชุมชนเมอืง 
1. วิวฒันาการของมนษุย์   
    เทคโนโลยี กบัการใช้ 
    ทรัพยากร 
2. การเปลีย่นแปลงภาวะ 
    ประชากร 
3. การก าเนิดชมุชนเมือง 

3 1. บรรยายประกอบสือ่ Power Point  
  2. อภิปรายและซกัถาม ร่วมกนั 
  3. ให้นกัศกึษา สบืค้นข้อมลู ขา่ว หรือ 
      บทความทางระบบเครือขา่ยข้อมลู   
      สารสนเทศ (Internet) เร่ืองการจดัการ 
      สิง่แวดล้อมเมือง การวางผงัเมือง  และ  
      วิเคราะห์ สรุปขา่ว หรือบทความตาม 
      หวัข้อ / รายละเอียดในใบงานที ่7 และน าสง่  
      ในสปัดาห์ถดัไป    

คณาจารย์
ผู้สอน 

 
 
 

14 ประชากรกับความยั่งยนืของ
ชุมชนเมอืง 
1. ปัญหาสิง่แวดล้อมเมือง 
2. การจดัการชมุชนเมืองให้นา่อยู่ 
    และยัง่ยืน  
 

3   1. บรรยายประกอบสือ่  Power Point  
2. อภิปรายและซกัถาม ร่วมกนั 
3. ท ากิจกรรมที่ 7 นกัศกึษาสง่ขา่ว หรือ 
    บทความ จากการค้นคว้าในสปัดาห์ที่ 13 
    คดัเลอืกบทความ  น ามาอภิปรายเพื่อ 
    หาแนวทาง ท่ีเหมาะสมในการจดัการ 
    สิง่แวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้นา่ 
    อยูแ่ละยัง่ยืน 
4. สง่รายงานโครงการสง่เสริมและรักษา 
    คณุภาพสิง่แวดล้อม 
5. เฉลย และสง่แบบฝึกปฏิบตัิวิชามนษุย์ 
    กบัสิง่แวดล้อม 

คณาจารย์
ผู้สอน 

 

15 1. โครงการสง่เสริมและรักษา 
    คณุภาพสิง่แวดล้อม 
2. แบบฝึกปฏิบตัิ 
3. ทบทวนเนือ้หาวิชา 
 

3 1. นกัศกึษาน าเสนอโครงการ ฯ และ 
    อภิปรายกบัอาจารย์ผู้สอน 
2. สรุปและประเมินผลโครงการ ฯ 
3. คืน แบบฝึกปฎิบตัิ ฯ ให้นกัศกึษา 
4. อภิปรายและซกัถาม 
5. ตรวจสอบคะแนนระหวา่งภาค 
6. ชีแ้จงสาระส าคญั และสดัสว่นข้อสอบปลาย 
    ภาคในแตล่ะบทเรียน 

คณาจารย์
ผู้สอน 

 
 
 

16 สอบปลายภาค 
 

3 _ อาจารย์
ก ากบั      
การสอบ 

 หมายเหตุ   :  การเรียนการสอนในทกุสปัดาห์ เฉลยแบบฝึกปฎิบตั ิฯ ประกอบขณะบรรยาย 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วน 
ของการ 

ประเมินผล 
1 1.1, 2.1,  3.1,  

4.1 
จากความตัง้ใจ ความถกูต้อง และความคดิ
ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท าแบบฝึกปฎิบตัิ โดย
ใช้เกณฑ์การประเมินใน ตาราง 1 

14 10 

2 1.1, 2.1,  3.1,  
4.1, 5.1 

จากความตัง้ใจ ความถกูต้อง ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ และการมีสว่นร่วมในการท า
กิจกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมินใน  
ตาราง 2 

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

30 

3 1.1, 2.1,  3.1,  
4.1, 5.1 

จากความตัง้ใจ ความถกูต้อง ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค ์และการมีสว่นร่วมในการท า
โครงการ ฯ  โดยใช้เกณฑ์การประเมินใน 
ตาราง 3 

3,4,6,10, 
14,15 

20 

4 สอบปลายภาค จากความถกูต้องในการท าแบบทดสอบ 16 40 
 
ตารางที่ 1  เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกปฎิบัติ  (10 คะแนน) 

ระดบัคะแนน  เกณฑ์ 
9-10 คะแนน มีความตัง้ใจ ความถกูต้อง และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ในการท าแบบฝึกปฎิบตั ิ 90-100 % 
7-8 คะแนน มีความตัง้ใจ ความถกูต้อง และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ในการท าแบบฝึกปฎิบตั ิ 70-89 % 
5-6 คะแนน มีความตัง้ใจ ความถกูต้อง และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ในการท าแบบฝึกปฎิบตั ิ 50-69 % 
3-4 คะแนน มีความตัง้ใจ ความถกูต้อง และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ในการท าแบบฝึกปฎิบตั ิ 30-49 % 
1-2 คะแนน มีความตัง้ใจ ความถกูต้อง และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ในการท าแบบฝึกปฎิบตั ิ 10-29 % 
0 คะแนน  ไมไ่ด้สง่แบบฝึกปฏิบตัิ 

หมายเหตุ :  
1. ความตัง้ใจ พิจารณาจากการเขียน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการตรงตอ่เวลา 
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2. ความถกูต้อง พิจารณาจากความเหมาะสม ครบถ้วน ชดัเจน และ ตรงประเดน็ของค าตอบในภาษา 
    ทางวิทยาศาสตร์  
3. จากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พิจารณาจาก การเสนอแนวความคิดท่ีนา่สนใจและเกิดประโยชน์ตอ่ 
    สงัคม  
 
ตารางที่ 2  เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมในชัน้เรียน  (30 คะแนน) 
กิจกรรมที่ /
คะแนน 

5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

กิจกรรมที่ 1 
(4 คะแนน) 

- มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
76-100 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
51-75 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
26-50 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
0-25 % 

กิจกรรมที่ 2 
(4 คะแนน) 

- มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
76-100 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
51-75 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
26-50 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
0-25 % 

กิจกรรมที่ 3 
(4 คะแนน) 

- มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
76-100 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
51-75 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
26-50 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
0-25 % 

กิจกรรมที่ 4 
(4 คะแนน) 

- มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
76-100 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
51-75 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
26-50 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
0-25 % 

กิจกรรมที่ 5 
(4 คะแนน) 

- มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
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สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
76-100 % 

สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
51-75 % 

สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
26-50 % 

สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
0-25 % 

กิจกรรมที่ 6 
(5 คะแนน) 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
81-100 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
61-80 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
41-60 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
21-40 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
0-20 % 

กิจกรรมที่ 7 
(5 คะแนน) 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
81-100 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
61-80 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
41-60 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
21-40 % 

มีความตัง้ใจ 
ความถกูต้อง 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ และ
การมีสว่นร่วม  
0-20 % 

 
หมายเหตุ : 
 1. ความตัง้ใจ พิจารณาจากการเขียน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสง่งานตาม 
ก าหนดเวลาเทา่นัน้ 
 : นกัศกึษาท่ีเข้าเรียนตรงเวลา ไมส่าย รับใบงานท ากิจกรรม ชดุท่ี 1  รับการประเมิน ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2 นกัศกึษาท่ีเข้าเรียนขณะท่ีท ากิจกรรม หรือไมเ่ข้าเรียน รับใบงานท ากิจกรรมชดุท่ี 2 ประเมิน
สงูสดุเร่ิมต้นท่ี  3 คะแนน ในกิจกรรม ท่ี 1-5   และ ประเมินสงูสดุเร่ิมต้นท่ี 4 คะแนนในกิจกรรม  ท่ี 6-7 

2. ความถกูต้อง พิจารณาจากความเหมาะสม ครบถ้วน ชดัเจน และ ตรงประเดน็ของค าตอบใน
ภาษาทางวิทยาศาสตร์  

3. ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ พิจารณาจากการเสนอแนวความคิดท่ีนา่สนใจและเกิดประโยชน์ตอ่
สงัคม  
 4. การเข้ามีสว่นร่วม พิจารณาจากพฤตกิรรม และการปฎิบตัตินขณะท ากิจกรรมกลุ่มในชัน้เรียน 
ได้แก่ ความสามารถในการเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุม่ 



 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนนโครงการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  (20 คะแนน) 
คะแนน 
 
 
      เกณฑ์ 

1.ความน่าสนใจ, 
ความเป็นประโยชน์ 
และระดับ
ความส าเร็จของ
โครงการ (5คะแนน) 

2.ความสนใจ และ
ความกระตอืรือร้นใน
การด าเนินกิจกรรม 
(5  คะแนน) 

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

4.การอภปิราย และ
รูปแบบการน าเสนอ  
หน้าชัน้เรียน 
(5 คะแนน) 

5 คะแนน โครงการนา่สนใจ และ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม/
ชมุชน มาก หรือเป็น
โครงการท่ีเป็น
ประโยชน์ใน
ระดบัประเทศ 

สง่แบบเสนอโครงการ 
รายงานความก้าวหน้า
ของโครงการครบ 2 
ครัง้ และสง่รายงาน
ฉบบัสมบรูณ์ตาม
ก าหนดเวลา 

รายงาน มีเนือ้หาครบ 
ถ้วนและถกูต้อง รูปเลม่
รายงานครบถ้วน และ
ถกูต้อง และสามารถใช้
ภาษาทางวิชาการได้
เหมาะสม 

มีความพร้อมในการ
น าเสนอ น าเสนอ
ตามล าดบัหวัข้อ
โครงการ ครบถ้วน สือ่ที่
ใช้ในการน าเสนอมี
คณุภาพดี และ
เหมาะสม 

4 คะแนน โครงการนา่สนใจ และ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม/
ชมุชน  

สง่แบบเสนอโครงการ
และรายงานฉบบั
สมบรูณ์ตาม
ก าหนดเวลา แตส่ง่
รายงานความ ก้าวหน้า
ของโครงการตาม
ก าหนดเวลา 1 ครัง้ 

รายงาน มีเนือ้หาครบ 
ถ้วน แตไ่มถ่กูต้อง  1- 2 
หวัข้อ รูปเลม่รายงาน
ครบถ้วน และถกูต้อง 
การใช้ภาษาสว่นใหญ่
เหมาะสม 

มีความพร้อมในการ
น าเสนอ แตไ่ม่
เรียงล าดบัหวัข้อ
โครงการ และไม่
ครบถ้วน สือ่ที่ใช้ในการ
น าเสนอมีคณุภาพดี 
และเหมาะสม 

3 คะแนน โครงการนา่สนใจ และ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม/
ชมุชน พอสมควร 

สง่แบบเสนอโครงการ
และรายงานฉบบั
สมบรูณ์ตาม
ก าหนดเวลา แตไ่มไ่ด้
สง่รายงานความ 
ก้าวหน้าของโครงการ 

รายงาน มีเนือ้หาครบ 
ถ้วนแตไ่มถ่กูต้อง 3- 4 
หวัข้อ รูปเลม่รายงาน
ครบถ้วนและถกูต้อง 
การใช้ภาษาเหมาะสม
ปานกลาง 

มีความพร้อมในการ
น าเสนอพอสมควร แต่
ไมเ่รียงล าดบัหวัข้อ
โครงการ และไม่
ครบถ้วน สือ่ที่ใช้ในการ
น าเสนอมีคณุภาพดี 
และเหมาะสม 

2 คะแนน โครงการนา่สนใจ และ
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม/
ชมุชน น้อย 

สง่แบบเสนอโครงการ
ตามก าหนดเวลา แตส่ง่
รายงานฉบบัสมบรูณ์
เกินก าหนด และไมไ่ด้
สง่รายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการ 

รายงาน มีเนือ้หา
ครบถ้วน แตไ่มถ่กูต้อง  
5- 6 หวัข้อ รูปเลม่
รายงานไมถ่กูต้อง 
การใช้ภาษาสว่นใหญ่
ไมค่อ่ยเหมาะสม 

ความพร้อมในการ
น าเสนอน้อย  ไม่
เรียงล าดบัหวัข้อ
โครงการ และไม่
ครบถ้วน สือ่ที่ใช้ในการ
น าเสนอมีคณุภาพต ่า 
และไมเ่หมาะสม 

1 คะแนน โครงการไมน่า่สนใจ 
และเป็นประโยชน์ตอ่

สง่แบบเสนอโครงการ
และรายงานฉบบั

รายงาน มีเนือ้หา
ครบถ้วน แตไ่มถ่กูต้อง

ไมม่ีความพร้อมในการ
น าเสนอ  ไมเ่รียงล าดบั
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สงัคม/ชมุชน น้อยมาก สมบรูณ์เกิน
ก าหนดเวลา และไมไ่ด้
สง่รายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการ 

ตัง้แต ่7 หวัข้อขึน้ไป 
รูปเลม่รายงานไม่
ถกูต้อง 
การใช้ภาษาต้อง
ปรับปรุง 

หวัข้อโครงการ และไม่
ครบถ้วน สือ่ที่ใช้ในการ
น าเสนอมีคณุภาพต ่า
มาก และไมเ่หมาะสม 

* เนือ้หาของรายงานประกอบด้วย  ช่ือโครงการ ความเป็นมาและความส าคญัของโครงการ วตัถปุระสงค์  
ขอบเขตการศกึษา วิธีการศกึษา ระยะเวลาและแผนการด าเนินโครงการ งบประมาณท่ีใช้ ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับและคา่เป้าหมาย  ผลการศกึษา สรุปผลการศกึษา ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง  
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
    นิยดา  สวสัดพิงษ์, มณี  ช้างเผือก, พนัชยั เมน่ฉาย, สิรวลัภ์  ตู้ประกาย, ลดัดาวลัย์  ปัญจวิโรจน์, 
เบญจวรรณ พงศ์สวุากร, เอกชยั  พมุดวง, ยสุนีย์  โสมทศัน์ และยวุรัตน์  ปรมีศนาภรณ์. 2551. มนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม .  กรุงเทพมหานคร : โครงการต าราหมวดวิชาการศกึษาทัว่ไป ศนูย์หนงัสือ
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต.             
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    เกษม  จนัทร์แก้ว. 2540. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร : โครงการสหวิทยาการ
บณัฑิตศกึษา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
    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. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
    http : // www. moste.go.th   (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม) 
    http : // www. oepp.go.th   (ส านกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม) 
    http : // www. degp.go.th   (กรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม) 
    http : // www. pcd.go.th   (กรมควบคมุมลพิษ) 
    http : // www. thaienvironment.net 
    http : // www.nepo.go.th  (ส านกังานนโยบายพลงังานแหง่ชาต)ิ       
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     - ให้นกัศกึษาประเมินผลงานของตนเอง  



มคอ. 3 

 23 
 

      - การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน 
      - มีการประเมินผลความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนวิชามนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมในทกุภาค
การศกึษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยทุธ์ ดงันี ้

- การประเมินจากผลการเรียนของนกัศกึษา 
- การสงัเกตการสอนของคณาจารย์ 
- การประเมินผลความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนวิชามนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม 
- การประเมินประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนโดยนกัศกึษา ผา่นระบบ On-line 

3. การปรับปรุงการสอน 
    - มีการวิจยัชัน้เรียนเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน เชน่ การวิจยัเพ่ือพฒันาข้อสอบมาตรฐานวิชา
มนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม 

     - การน าผลการประเมิน ความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนวิชามนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมและ ผล
การประเมินประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนโดยนกัศกึษา ผา่นระบบ On-line มาปรับปรุงการ
เรียนการสอน 

    - มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งอาจารย์ผู้สอนด้วยกนั โดยสอนร่วมในศาสตร์ท่ีอาจารย์แตล่ะท่านมี
ความเช่ียวชาญ 
     - ปรึกษา และเรียนรู้ ความรู้จากบคุคลตวัอยา่งท่ีเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง  
     - จดัท า และจดัหาส่ือการสอนประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    - จดัตัง้คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาของรายวิชา 
    - ทวนสอบโดยอาจารย์ผู้สอนด้วยกนั 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    - การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทกุภาคการศกึษา โดยน า ผลการประเมินความพงึ
พอใจในการจดัการเรียนการสอนวิชามนษุย์กบัสิ่งแวดล้อมและ ผลการประเมินประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอนโดยนกัศกึษา ผา่นระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึน้  
    - ปรับปรุงรายวิชาทกุ 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ 
  -  คดัเลือกโครงการสง่เสริม และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมของนกัศกึษา ท่ีสามารถปฎิบตัติอ่เน่ืองได้ใน
ภาคการศกึษาถดัไป  ให้นกัศกึษากลุม่ใหมพ่ฒันา และปฎิบตัติอ่เน่ืองเพ่ือขยายผลตอ่ไป    
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