หมู 701
ประมวลการสอน
ภาคตน ปการศึกษา 2561
1. คณะ/ภาควิชา โครงการวิชาบูรณาการ กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)
2. รหัสวิชา 01999213
ชื่อวิชา
(ไทย) สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต
จํานวนหนวยกิต 3(3-0-6)
(อังกฤษ) Environment, Technology and Life
วิชาพื้นฐาน หมู 701 วัน เวลา และสถานที่สอน วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 10.30 - 12.00 น. หอง ศร. 3-303
3. ผูสอน / คณะผูสอน
1. อ.ดร.พุทธพร สองศรี สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร faasptps@ku.ac.th
2. อ.ดร.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กําแพงแสน crattan99@yahoo.com
3. อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร faascww@ku.ac.th
4. อ.ดร.ประภา โซะสลาม สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร faaspps@ku.ac.th
5. ผศ.ดร.พริมา พิริยางกูร สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร faasprm@ku.ac.th
6. อ.ดร.วีระพันธุ สรีดอกจันทร ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน agrwps@ku.ac.th
7. ผศ.ดร.ศิรประภา เปรมเจริญ สาขาวิชาสัตววิทยา คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร faassrp@ku.ac.th
4. การใหนิสิตเขาพบและใหคําแนะนํานอกเวลาเรียน
อ.พุทธพร สองศรี หองพัก
SC2-313 ในวันและเวลาราชการ หรือ อีเมล puta_ku@hotmail.com หรือ faasptps@ku.ac.th
Facebook: พุทธพร สองศรี
5. จุดประสงคของวิชา
1. เพื่อใหนิสิตไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต ปฏิสัมพันธระหวางกัน ผลกระทบของ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอสิ่งแวดลอมและชีวิต รวมทั้งการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน
2. เพื่อใหนิสิตเกิดทักษะในการประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
6. คําอธิบายรายวิชา
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิต การอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยการศึกษา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม กฎหมายและเศรษฐศาสตร กรณีศึกษาและมีการศึกษานอกสถานที่
7. เคาโครงรายวิชา
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
2. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. การอนุรักษสิ่งแวดลอม
4. สิ่งแวดลอมกับคุณภาพชีวิต
5. กรณีศึกษาในสถานการณที่สําคัญ
8. วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การบรรยาย ซักถาม ชมวีดิทัศน และการอภิปรายกลุม
9. อุปกรณสื่อการสอน
สไลด วีดิทัศนและเอกสารประกอบการบรรยาย เว็บไซต biochem.flas.kps.ku.ac.th/01999213 และเพจ envibiochemkps
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10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การสอบ
- การสอบกลางภาค
- การสอบไล
รวม

40 %
60 %
100 %

11. การประเมินผลการเรียน
วิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ ( 80-100 คะแนน = A, 0-49 คะแนน = F)
12. เอกสารอานประกอบ
12.1 ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. 2553. สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน (หมู 701 อังคาร พฤหัสบดี 10.30-12.00 หอง ศร.3-303)
สัปดาห
วัน/เดือน/ป
ที่
1
7 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
2
14 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61
3
21 ส.ค. 61
23 ส.ค. 61
4
28 ส.ค. 61
30 ส.ค. 61
5
4 ก.ย. 61

6
7

6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
13 ก.ย. 61
18 ก.ย. 61
20 ก.ย. 61

8
9

2 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61

10

9 ต.ค. 61
11 ต.ค. 61

เนื้อหา
งดเรียน
งดเรียน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
นิเวศวิทยากับการศึกษาสิ่งแวดลอม
มิติสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมกับกิจวัตรประจําวันของมนุษย (1)
การประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมกับกิจวัตรประจําวันของมนุษย (2)
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
ความหมายและวิธีการอนุรักษ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งดเรียน (วันไหวครู)
วิวัฒนาการของเทคโนโลยี
กรณีศึกษา: สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย
เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม บรรยากาศ
มหาสมุทรและระบบนิเวศบก
สอบกลางภาค วันศุกรที่ 28 ก.ย. 61
14.00-16.00 น.
การอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใชกฎหมาย
การอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใชหลัก
เศรษฐศาสตร
กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําและปาชายเลน
กรณีศึกษา พื้นที่ชุมน้ําและปาชายเลน

กิจกรรม
การเรียนการสอน

ผูสอน

บรรยาย
บรรยายและวีดิทัศน
บรรยายและวีดิทัศน
บรรยายและวีดิทัศน
บรรยาย
บรรยายและวีดิทัศน
บรรยาย

อ.พุทธพร สองศรี
อ.พุทธพร สองศรี
อ.พุทธพร สองศรี
อ.พุทธพร สองศรี
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
อ.พุทธพร สองศรี
อ.วีระพันธุ สรีดอกจันทร

บรรยาย
บรรยายและวีดิทัศน
บรรยาย
บรรยาย

อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
อ.พุทธพร สองศรี
อ.ชัยวัฒน วามวรรัตน
อ.วีระพันธุ สรีดอกจันทร

บรรยายและวีดิทัศน อ.พุทธพร สองศรี
บรรยายและวีดิทัศน อ.พุทธพร สองศรี
บรรยาย
บรรยาย

ผศ.ศิรประภา เปรมเจริญ
ผศ.ศิรประภา เปรมเจริญ
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11

12
13
14
15
16
17

16 ต.ค. 61
18 ต.ค. 61
23 ต.ค. 61
25 ต.ค. 61
30 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
20 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61

การอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยการใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมกับคุณภาพชีวิต
งดเรียน (วันปยมหาราช)
งดเรียน (วันพระราชทานปริญญาบัตร)
การอนุรักษสิ่งแวดลอม: ขยะอิเล็กทรอนิกส
งดเรียน
กรณีศึกษา: ตลาด
กรณีศึกษา: น้ํามันทอดซ้ํา
กรณีศึกษา (หัวขอกําหนดภายหลัง)
กรณีศึกษา (หัวขอกําหนดภายหลัง)
กรณีศึกษา (หัวขอกําหนดภายหลัง)
เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดลอม 1
เทคโนโลยีชีวภาพกับสิ่งแวดลอม 2
กรณีศึกษา (หัวขอกําหนดภายหลัง)
สอบไล วันอังคารที่ 18 ธ.ค. 61
14.00-16.00 น.

บรรยาย

อ.ประภา โซะสลาม

บรรยาย

อ.ประภา โซะสลาม

บรรยาย

อ.พุทธพร สองศรี

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

อ.พุทธพร สองศรี
อ.พุทธพร สองศรี
ผศ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
ผศ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล
อ.วีระพันธุ สรีดอกจันทร
ผศ.พริมา พิริยางกูร
ผศ.พริมา พิริยางกูร
อ.พุทธพร สองศรี

14. การทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนและระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
 ไมมีการทบทวน
 มีการทบทวน โดย
 ไมแกไขปรับปรุง
 แกไขปรับปรุง ดังนี้ ........................................................................
15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต
 ไมมีการประเมินผลการสอน
 มีการประเมินผลการสอน โดย
 ไมมีการปรับปรุง
 มีการปรับปรุงดังนี้ .........................................................

ลงนาม................................................ผูรายงาน
(นายพุทธพร สองศรี)
วันที่

7 ส.ค. 61

