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รายละเอยีดของรายวชิา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอดุมศึกษา    :  วทิยาลยัทองสุข 
คณะ/ศูนย์การศึกษา/สาขาวชิา  :   หมวดศึกษาทัว่ไป  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา  :   0401101   มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม 
                             Human and Environment 
2.  จ านวนหน่วยกติ  :   3 หน่วยกิต  (3-0- 6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  : 

เป็นรายวชิาในหมวดศึกษาทัว่ไป กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
  1)  อาจารยไ์กรฤกษ ์ ตนัถาวร  
        E-mail ติดต่อ t.krairerk@yahoo.com   เบอร์โทรติดต่อ 086-3601930 
        หอ้งพกั  204        
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวชิา 
  1)  อาจารยไ์กรฤกษ ์ ตนัถาวร  
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา1  ช้ันปีที ่ 1   
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนควบคู่กนั  :  ไม่มี 
8.   สถานทีเ่รียน   :  อาคารทองสุข วทิยาลยัทองสุข /ศูนย ์
9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด   :   3 พฤษภาคม 2556 
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    หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1.   จุดมุ่งหมายของรายวชิา   :  เม่ือนกัศึกษาเรียนรายวชิาน้ีแลว้ นกัศึกษามีสมรรถนะท่ีตอ้งการใน
ดา้นต่าง ๆ  ดงัน้ี  
1.1  นกัศึกษาเกิดการเรียนรู้ เขา้ใจ และอธิบาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  
นิเวศวทิยา ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาวะแวดลอ้มต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 

1.2  นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ และอธิบายเก่ียวกบัความรู้พื้นฐาน ความเป็นไป ความสัมพนัธ์ 
และผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3)   นกัศึกษาเขา้ใจ และตระหนกั ถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มประเภทต่างๆ  กรณีปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ส าคญัระดบัโลก และแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
4)   นกัศึกษาสามารน าเอาความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประประจ าวนั  เช่น ความเขา้ใจในการรับรู้
ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
5)  พฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นผูมี้คุณสมบติัดา้นคุณธรรม  จริยธรรม   โดยเฉพาะจริยธรรมทาง
ส่ิงแวดลอ้ม  
 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา   :  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ขั้นพื้นฐาน เป็นการ
เตรียมความพร้อมดา้นปัญญาในการน าความรู้ ความเขา้ใจ ในรายวชิามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงเนน้
เร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนิเวศวทิยา ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจนเกิดปัญหา ผลกระทบต่างๆ  ตามมา เพื่อท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจ
ธรรรมชาติ และระมดัระวงัการใชชี้วติบนโลกใบน้ีมากยิง่ข้ึน   ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีไดมี้ความเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลาและทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวชิา   

พฒันาการของความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และกฎเกณฑท์ัว่ไปของระบบนิเวศวทิยา  การศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์ ชีวติ และส่ิงแวดลอ้ม โดยช้ีใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน การเปล่ียนแปลงของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจน ตระหนกัถึง    
ปัญหาและผลกระทบ ในเร่ืองมลภาวะของส่ิงแวดลอ้ม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพ และพลงังานทดแทน 

  
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา  :  3 (3-0- 6) 
     จ านวนชัว่โมงบรรยายต่อสัปดาห์        3 ชัว่โมง 
 จ  านวนชัว่โมงฝึกปฏิบติัการต่อสัปดาห์    0 ชัว่โมง 
 จ  านวนชัว่โมงการศึกษาดว้ยตนเอง   6 ชัว่โมง 
 จ านวนชัว่โมงท่ีสอนเสริมในรายวชิา    [คลิกพิมพ]์  ชัว่โมง  (ถา้มี) 

 
 3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล    
 3.1  อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาให้กบันกัศึกษาในการขอค าปรึกษาทางวชิาการวนั
พฤหสับดีและวนัศุกร์ เวลา 9.00 -12.00 น.  และผา่นทาง Email: t.krairerk @yahoo.com  มือถือ 
086-3601930  
 3.2  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 4 มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีจิตส านึกและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม 

1.2 มีระเบียบวนิยั ความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อตนเองและสังคม 

1.3 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

1.4 มีความตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ 

1.5 ตระหนกัถึงกฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

1.6 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วฒันธรรมไทยและวธีิชีวติแบบไทย 

2. ด้านความรู้ 

2.1 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมนุษยแ์ละการอยูร่่วมกนัในสังคม 

2.2 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการใชท้รัพยากรและการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

2.3 ความรู้ความเขา้ใจทกัษะและศิลปะในการส่ือสาร สามารถพฒันาและน าไปใชไ้ดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

2.4 มีความรู้ความเขา้ใจดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

2.5 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาหารและสุขภาพ 

2.6 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจและองคก์รธุรกิจ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 มองเห็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถเสนอวธีิแกไ้ขปัญหาท่ี

เหมาะสม 

3.2 เขา้ใจและน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตแ์ละปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์แก่

ตนเองครอบครัวและสังคมโดยรวม 

3.3 พฒันากระบวนการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ ประเมินค่าและน าไปใชอ้ยา่งมี

วจิารณญาณ 
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3.4 มีความสามารถและทกัษะในการแกไ้ขปัญหาในชีวติประจ าวนั 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 การพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นทีม 

4.2 ประยกุตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ

ใชแ้กปั้ญหาในการด าเนินชีวติ 

4.3 สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาคุณภาพชีวติ และวางแผนแกไ้ขปัญหาครอบครัว

และชุมชนตลอดจนเป็นผูน้ าของชุมชนได้ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้ ติดต่อส่ือสารเรียนรู้เพื่อน ามาวเิคราะห์

และสามารถใชว้จิารณญาณในการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สุขแก่ตนเอง ครอบครัวและ

สังคม 

5.2 ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศในการท ารายงานและรูปแบบการน าเสนอ

รายงานท่ีเหมาะสม  

5.3 ทกัษะในการคิดค านวณตวัเลขและการแปลความหมายจากตวัเลขในชีวติประจ าวนั  

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และเนือ้หาหรือทกัษะรายวชิา 
วธีิการสอน วธีิการวดัและ

ประเมินผล 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 
- มีจิตส านึกและตระหนกัในคุณธรรม จริยธรรม  (1.1) 

- มีระเบียบวนิยั ความรับผดิชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริตต่อ

ตนเองและสังคม (1.2)                                                  

- มีความตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอ้มและกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

(1.4)                                                                              

- ตระหนกัถึงกฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภยั

ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (1.5) 

การบรรยาย พร้อม
ยกตวัอยา่ง โดย
สอดแทรกเน้ิอหา 
ทางดา้นกฎหมาย 
คุณธรรม จริยธรรม 
ความรับผดิชอบต่อ
ตนเอง สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม และการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  

- การสังเกตจาก
พฤติกรรมการเขา้ชั้น
เรียน  
- การแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
- พฤติกรรมของ
นกัศึกษาท่ีแสดงออก
ภายนอกหอ้งเรียน  
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนือ้หาหรือทกัษะรายวชิา 

วธีิการสอน วธีิการวดัและ
ประเมินผล 

2.  ด้านความรู้  (Knowledge) 
       - มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมนุษยแ์ละการอยู่

ร่วมกนัในสังคม (2.1) 
  - มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการใชท้รัพยากรและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม (2.2)                                                                                          

- ความรู้ความเขา้ใจทกัษะและศิลปะในการส่ือสาร 

สามารถพฒันาและน าไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2.3) 

- บรรยาย พร้อม
ยกตวัอยา่ง 
- กรณีปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั 
- ดูวดีิโอประกอบ 
-  เปิดโอกาสให้
นกัศึกษาแสดงความ
คิดเห็น      
-กระบวนการกลุ่ม          

- การทดสอบยอ่ย 
- การแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การน าเสนองานท่ีได้
มอบหมาย 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา  (Cognitive Skills)  
      - มองเห็นปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติ  

สามารถเสนอวธีิแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสม (3.1)             

- มีความสามารถและทกัษะในการแกไ้ขปัญหาใน

ชีวติประจ าวนั (3.4) 

- บรรยาย พร้อม
ยกตวัอยา่ง 
-มีการมอบหมายงาน 
-ฝึกตอบปัญหาและ
แสดงความคิดเห็น
ในชั้นเรียน  
-กระบวนการกลุ่ม          
 

- การแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
- การทดสอบยอ่ย 
- การสอบกลางภาค 
- การสอบปลายภาค 
- การน าเสนองานท่ีได้
มอบหมาย 

4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
      - การพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ในการท างาน

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม เป็นทีม (4.1)                                                      

- ประยกุตค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  

เศรษฐกิจ  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใชแ้กปั้ญหาใน

การด าเนินชีวติ (4.2)                                                                    

- สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปพฒันาคุณภาพชีวติ 

และวางแผนแกไ้ขปัญหาครอบครัวและชุมชน

- บรรยาย พร้อม
ยกตวัอยา่ง 
- ดูวดีิโอประกอบ 
- งานกลุ่ม 
- การก าหนดความ
รับผดิชอบของ
นกัศึกษา 

- การน าเสนองานท่ีได้
มอบหมาย 
- การแสดงความ
คิดเห็น การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนือ้หาหรือทกัษะรายวชิา 

วธีิการสอน วธีิการวดัและ
ประเมินผล 

ตลอดจนเป็นผูน้ าของชุมชนได้ (4.3) 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Numerical  Analysis, 
Communication  and Information Technology Skills) 

- สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการคน้ควา้ 

ติดต่อส่ือสารเรียนรู้เพื่อน ามาวเิคราะห์และสามารถใช้

วจิารณญาณในการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สุขแก่

ตนเอง ครอบครัวและสังคม (5.1)                                                  

- ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

ท ารายงานและรูปแบบการน าเสนอรายงานท่ีเหมาะสม 

ทกัษะในการคิดค านวณตวัเลขและการแปล

ความหมายจากตวัเลขในชีวติประจ าวนั (5.2) 

 

- การบรรยายใน
หวัขอ้วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ปัจจุบนั 
- การมอบหมายงาน
ดว้ยการใหสื้บคน้
ขอ้มูลดว้ย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โดยใหน้กัศึกษา
น าเสนองานโดยใช้  
Power point   
การน าเสนองานโดย
จดัท าเป็นรายงาน 

- การน าเสนอรายงาน 
- รูปเล่มรายงาน 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้   (Curriculum Mapping)   
  หมายถึง  ความรับผดิชอบหลกั      หมายถึง  ความรับผดิชอบรอง 

 

หมวดวชิา รหัสและช่ือรายวชิา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 0104101 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  
(Human and Environment) 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน   

 

สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการการเรียนการ
สอนและส่ือทีใ่ช้ 

วธีิการวดั 
และประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

1 1. อธิบายถึงค าอธิบายรายวชิาและตก
ลงเง่ือนไขการเรียนการสอนตลอดภาค
การศึกษา 
2.  

3 -บรรยาย   
 

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 

2 1. ความหมาย แนวคิดเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. มุมมองมิติส่ิงแวดลอ้มในแง่มุมการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มและในแง่มุม
นิเวศวทิยา 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง 
ประกอบ เช่น งานวจิยั 
-ร่วมแสดงความคิดเห็น   
 

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 

3 1. นิยาม ความหมาย ล าดบัขั้นของ
นิเวศวทิยา 
2. ระบบนิเวศและองคป์ระกอบของ
ระบบนิเวศ 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  
-ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 
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สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการการเรียนการ
สอนและส่ือทีใ่ช้ 

วธีิการวดั 
และประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

3. ระบบนิเวศในน ้าและระบบนิเวศบน
บก 

4 1. ห่วงโซ่อาหาร สายใยอาหาร การ
ถ่ายทอดพลงังาน วฏัจกัรของสาร 
2. ความสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวติในแบบ
ต่างๆ   
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  
-ร่วมแสดงความคิดเห็น  
-วดีิโอประกอบ เร่ือง วฏั
จกัรของสาร 

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 

5 1. ความหมายของวทิยาศาสตร์ 
ววิฒันาการของวทิยาศาสตร์ 
2. องคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ 
ประกอบดว้ย เจตคติ กระบวนการ  
ทกัษะและความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-ร่วมแสดงความคิดเห็น 
-วดีิโอประกอบ เร่ือง 
Professional knowledge 
science 

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 

6 1. ความสัมพนัธ์ของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-ร่วมแสดงความคิดเห็น  

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 
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สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการการเรียนการ
สอนและส่ือทีใ่ช้ 

วธีิการวดั 
และประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

2. ประเภท/สาขาของเทคโนโลย ี 
3. เทคโนโลยใีนปัจจุบนั 
 

-วดีิโอประกอบ เร่ือง  
เทคโนโลยต่ีางๆ เช่น การ
โคลนน่ิง พฒันาการทาง
การแพทย ์นาโนเทคโนโลยี 

การทดสอบ 

7 1. ภาพรวมเก่ียวกบัผลกระทบจากการ
ใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต่อสังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และ
สุขภาพ 
2. กรณีศึกษา การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลก (Climate change) 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  
-การมอบหมายงานโดยใช้
กระบวนการสืบคน้ผา่น
ระบบสารสนเทศ ต ารา หรือ
งานวจิยั 
-การแบ่งกลุ่มน าเสนองาน 

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 
รายงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 

8 สอบกลางภาค     
9 1. ความหมาย ผลกระทบ สาเหตุของ

มลพิษทางดินและทางเสียง 
2. ลกัษณะทัว่ไปของมลพิษทางดินและ
ทางเสียง 
3. การวเิคราะห์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเสียง 

3 -ใหน้กัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
-บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-ร่วมแสดงความคิดเห็น 

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 
การน าเสนอ 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 
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สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการการเรียนการ
สอนและส่ือทีใ่ช้ 

วธีิการวดั 
และประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

4. การแกไ้ข/ป้องกนัมลพิษทางดินและ
ทางเสียง 
 

 

10 1. ความหมาย ผลกระทบ สาเหตุของ
มลพิษทางน ้า 
2. ลกัษณะทัว่ไปของน ้าเสีย 
3. การวเิคราะห์เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
คุณภาพน ้า 
 

3 -ใหน้กัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
-บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 
การน าเสนอ 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 

11 1. ความหมาย สาเหตุผลกระทบของ
มลพิษทางอากาศ 
2. ลกัษณะทัว่ไปของมลพิษทางอากาศ 

3 -ใหน้กัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
-บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 
การน าเสนอ 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 

12 1. ความหมาย สาเหตุผลกระทบ ของ 3 -ใหน้กัศึกษาน าเสนองานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

การเขา้ชั้นเรียน  อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 
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สัปดาห์ที ่ 
 

หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการการเรียนการ
สอนและส่ือทีใ่ช้ 

วธีิการวดั 
และประเมินผล 

ช่ือผู้สอน 

มลพิษจากมูลฝอยและของเสียอนัตราย 
2. ลกัษณะทัว่ไป ประเภทของขยะ 
3. การจดัการเก่ียวกบัขยะ 

-บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-ร่วมแสดงความคิดเห็น 
-วดีิโอ: ดร. ขยะ 
 

การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 
การน าเสนอ 

13 1. ความรู้พื้นฐานดา้นการวเิคราะห์
ระบบส่ิงแวดลอ้ม 
2. ความรู้พื้นฐานดา้นการวเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-ร่วมแสดงความคิดเห็น 

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 

14 1. ความรู้พื้นฐานดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษ ์
2. หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  
-ร่วมแสดงความคิดเห็น  

การเขา้ชั้นเรียน  
การมีส่วนร่วม 
การทดสอบ 

อ. ไกรฤกษ ์ ตนัถาวร 

15 สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้    
  

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วธีิการประเมินผล สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

2.1, 2.2, 3.1 ทดสอบยอ่ย 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

 
8 

15 

        10 % 
30 % 
40  % 

2.3, 4.1,4.2,4.3, 5.1, 5.2 การท างานกลุ่ม การน าเสนอ และรายงาน
รูปเล่ม 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

10  % 

1.1,1.2, 1.4, 1.5, 3.4 จริยธรรม การมีส่วนร่วม  
การเขา้ชั้นเรียน 

ตลอดภาค 
การศึกษา 

10 % 

รวม 100 % 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ต าราและเอกสารหลกัทีใ่ช้ในการเรียนการสอน   
 เอกสารประกอบการสอน เป็น Powerpoint Handout 

หนังสือหลกั :  
เกษม จนัทร์แกว้ (2553). วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม. พิมพค์ร้ังท่ี 8. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 คณะกรรมการวชิาส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยแีละชีวติ (2553). ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี ชีวติ. 

พิมพค์ร้ังท่ี 10. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จิรากรณ์ คชเสนี (2555). มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หนังสือประกอบ: 

เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์. (2553). ของเสียอนัตราย. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

วนิดา  จีนศาสตร์. (2551). มลพิษทางอากาศและการจดัการคุณภาพอากาศ. กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

สันทดั  ศิริอนนัตไ์พบูลย .์ (2552). ระบบบ าบดัน ้าเสีย: การเลือกใช ้การออกแบบ การ
ควบคุม และแกปั้ญหา. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพท์อ็ป 

อาณติั ตะ๊ปินตา. (2553). ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย. กรุงเทพฯ: 
ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญทีนั่กศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิม่เติม  
ต ารา/หนงัสือ/คู่มือท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ทางวทิยาศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม นิเวศวทิยา 

ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบจากวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปัญหา
มลพิษส่ิงแวดลอ้ม การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มทั้งภาษาองักฤษหรือภาษาไทย ไดทุ้กส านกัพิมพ ์
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน าทีนั่กศึกษาควรศึกษาเพิม่เติม 

3.1  http://www.onep.go.th 
3.2  http://www.pcd.go.th 
3.3  http://thia.in.th 
3.4  http://most.go.th 
และอ่ืนๆ  
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา :  การประเมินประสิทธิผลในรายวชิาน้ี ท่ี
จดัท าโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 
        - การอภิปรายกลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
        - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
         - แบบประเมินการสอน   
2.  กลุยุทธ์การประเมินการสอน :  ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 
         - ผลขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินการสอน 
         - ผลการสอบ  
         - การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา  
3.   การปรับปรุงการสอน  :  หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการ
จดักิจกรรมในการระดมสมอง และสรรหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดงัน้ี  
- การจดัการเรียนการสอนตามท่ีประชุมคณะกรรมการวชิาการเสนอแนะ 
- ขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา  :  ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มี
การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ ตามท่ีคาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา 
หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจา กผลการทดสอบ และหลงัการ แจง้ผลการเรียน
รายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในรายวชิาไดด้งัน้ี 
           - มีคณะกรรมการวชิาการ ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา  

 
 5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา :  จากผลการประเมิน และ
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา 
เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
        - ปรับปรุงรายวชิาตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4  และมีการ
สรุปผลใน มคอ.5 มีการรายงานผลการด าเนินงานตามรายวชิา เพื่อแจง้คณะภายใน 60 วนั 
        - ปรับปรุงรายละเอียดวชิา มคอ. 3  
  
 


