
แบบ มคอ. 3 

รายวิชา 001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment) 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   กองการศึกษาทั่วไป  

 
หมวดที่ 1.  ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   001271 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   
2. จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกิต     3 (2-2-5)   
3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
   3.1 หลักสูตร                    หลายหลักสูตร 
   3.2 ประเภทของรายวิชา      วิชาศึกษาท่ัวไป  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
   4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ 
   4.2 ผู้ประสานงานรายวิชา         ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ สารินทร์ 
   4.3 อาจารย์ผู้สอน 
 
         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กณิตา ธนเจริญชณภาส อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ พลซา 
         ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปาจารีย์ ทองสนิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิรมย์ อ่อนเส็ง 
         รองศาสตราจารย์พัฒนา ราชวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร 
         อาจารย์ประสิทธิ์ เมฆอรุณ      อาจารย์ ดร.ชาญยุทธ กฤตสุนันท์กุล 
         อาจารย์ ดร.กัมปนาท ปิยะธ ารงชัย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรญู สารินทร์ 
 
   4.4 ผู้ช่วยสอน   
 
         นางสาวอัมพวัลย์ ค าเชียงเงิน         นายสรรทราย สุทธินนท์ 
         นางสาวปราชญา เนียมคนตรง  นายธนพงษ์ ถนัดกิจ 
         นางสาวโสนน้อย ฟักทองอ่อน         นางสาวบุษยา บัวขาว 
         นางสาวรุจิเรข พลายละหาร           นางสาวพิมพ์พลอย เผือกพ่วง 
5. ภาคการศึกษา  
    2/2557 จ านวน 3 กลุ่ม 850 คน     วันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 15.00-16.50 น. 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites)   ไม่มี  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ไม่มี  
8. สถานที่เรียน   QS 4401 3201 และ 3202  
9. Social Network 
http://www.facebook.com/pages/001271-Man-and-Environment-NU/153328531404177 

10. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด วันที่ 26 ธันวาคม 2557 
 
 

http://www.facebook.com/pages/001271-Man-and-Environment-NU/153328531404177
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หมวดที ่2.  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
    1.1  เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการของระบบนิเวศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน หลักการของจริยธรรมสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วม
ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม 
    1.2  เพ่ือให้นิสิตได้มีประสบการณ์การเรียนรู้จากตัวอย่างในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศต่างๆ ทั้งระบบนิเวศ
ธรรมชาติ กึ่งธรรมชาติ และระบบที่มนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมาก 
    1.3 เพ่ือให้นิสิตมีความส านึกในการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม อย่างเอ้ือเฟ้ือพ่ึงพิงกัน
และกัน และรู้จักรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  
ปรับปรุงประเด็นส าคัญของรายวิชา จัดระบบการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความช านาญของอาจารย์
ผู้สอน และเตรียมการจัดท าเอกสารประกอบการสอน 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ
โลกและอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดล้อม การปลูกจิตส านึก การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
The relationship between man and the environment, causes of environment problems, effects of 
population change related to environmental problems, case studies of global climate change and 
natural disasters at the global and local scale, and the building of environmental awareness and 
participation in sustainable environmental management 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
30  ชั่วโมง 

การฝึกปฏิบัติ 
30 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
ตามความประสงค์ของผู้เรียน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
1-4 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือแล้วแต่นัดหมาย 

 
หมวดที่ 4.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

การเรียนรู้ของนิสิต การจัดการเรียนรู ้ การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 การมีวินัยและความรับผิดชอบ  
1.1.2 เข้าเรียนตรงต่อเวลาสม่ าเสมอ  
1.1.3 เคารพตามระเบียบต่อการเรียน  
1.2.1 สร้างเสริมความม่ันใจในการแสดงออกใน
สิ่งที่ถูกต้องดีงาม 
1.3.1 การรู้จักคุณค่าของการใช้ทรัพยากร 
 

 
การบรรยายประกอบตัวอย่าง
ให้นิสิตได้ตระหนักและเห็นถึง
ความส าคัญของคุณธรรม
จริยธรรม และคุณค่าการใช้
ทรัพยากร 

 
ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 
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การเรียนรู้ของนิสิต การจัดการเรียนรู ้ การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ความรู้ 
2.1.1 มีความรู้เข้าใจและทันต่อเหตุการณ์ 
2.2.1 มีแนวคิดใหม่ๆ เพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2.2.3 มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการ
ด ารงชีวิต 

 
สอดแทรกความรู้ที่ทันต่อ
เหตุการณ์ แนวความคิดใหม่ๆ 
และจิตส านึกความรับผิดชอบ
ในบทเรียน 

 
ประเมินจากการน าเสนอผล
การปฏิบัติการของนิสิต 
และการออกข้อสอบปลาย
ภาค 

3. ทักษะทางปัญญา     
3.1.1 สามารถน าความรู้ ประสบการณ์ และ
ส านึกในการอยู่ร่วมกัน ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และ  
3.1.2 เสนอแนะความรู้ให้กับเพ่ือน ครอบครัว 
และชุมชนได้ 

 
ก าหนดให้เป็นส่วนส าคัญของ
การท ากิจกรรมและปฏิบัติการ
ที่นิสิตจะต้องน าเสนอให้เห็น
ภาพชัดเจนว่าได้น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์จริง 

 
ประเมินจากการน าเสนอผล
การปฏิบัติการของนิสิต 
และการออกข้อสอบปลาย
ภาค 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
4.1.1 สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และทักษะความรับผิดชอบ  
4.1.2 มีกลไกการตรวจสอบตัวเองในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงตาม
แผนงานที่ร่วมกันวางไว้ 

 
 
ก าหนดให้นิสิตท ากิจกรรมและ
ปฏิบัติการเป็นกลุ่ม ให้แบ่ง
ความรับผิดชอบให้สมาชิกแต่
ละและมีการติดตามการท างาน
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
ประเมินจากการน าเสนอผล
การปฏิบัติการของนิสิต 
และการออกข้อสอบปลาย
ภาค 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.1 สามารถเข้าใจตัวเลขและสถิติข้อมูล 
5.2.1 สามารถสื่อสารในชั้นเรียน 2-3 ระดับ คือ 
บอกกล่าวให้รู้เข้าใจ แยกแยะบ่งชี้ และรู้ถูกรู้ผิด
ควรไม่ควร 
5.3.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สืบค้นและสื่อสาร 

 
 
สร้างข้อตกลงและก าหนดให้
นิสิตสืบค้นหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ ในสื่อออนไลน์ ให้มีการ
น าเสนอตัวเลขสัดส่วนหรือดัชนี
บ่งชี้ประเด็นที่ส าคัญ และน ามา
สื่อสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ในชั้นเรียน 

 
 
วัดผลจากการสื่อสารของ
นิสิต และการออกข้อสอบ
ปลายภาค 
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หมวดที่ 5.  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 
การประเมินผลการเรียนการสอน 
การประเมินผล ให้แต่ละห้องเรียนประเมินผลการเรียนได้อย่างอิสระ  ภายใต้กรอบการให้คะแนนและ เกณฑ์
การตัดเกณฑ์ ดังนี้ 
เกณฑ์การให้คะแนน             เกณฑ์การตัดเกรด 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน ร้อยละ 20             คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เกรด A 
สอบย่อย/งานที่มอบหมาย ร้อยละ 25      คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 40 ได้เกรด F 
เข้าร่วมแสดงผลงานมหกรรม ร้อยละ 15 
สอบปลายภาค ร้อยละ 40 
 

หมวดที่ 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. หนังสือ ต ารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก   
    คนาวุฒิ ศรีประเสริฐ และคณะ (2547) มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พิษณุโลก ส านักพิมพ์รัตนสุวรรณ 
2. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะน า 
Archer, D. and Rahmstorf, S. (2010) The Climate Crisis: An Introductory Guide to Climate Change. 
Cambridge University Press. 
HosseinNasr, S. (2007) Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man. Kazi Publications. 
Wagner, A. (2007) Ecosystems (Ecology & the Environment). Classroom Complete Press. 
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หมวดที่ 7.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ให้นิสิตทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมและ สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
2. การประเมินการสอน 
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย จากการสังเกตขณะสอน และ
การสัมภาษณ์ตัวแทนนิสิต 
3. การปรับปรุงการสอน 
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  
แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. ก าหนดทุกภาคการศึกษา  มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือหา
แนวทางปรับปรุงรายวิชา พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข หากมีปัญหา 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประเมินการสอนท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา  โดยการสุ่ม
ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60% ของ
รายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
มหาวิทยาลัยมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต ผล
การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และ
น าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือ
น าเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าวิชาศึกษาทั่วไปพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้
ในปีการศึกษาถัดไป 

 


