หมู 700
ประมวลการสอน
ภาคตน ปการศึกษา 2561
1. คณะ/ภาควิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2. รหัสวิชา 03751111
ชื่อวิชา
(ไทย) มนุษยกับสิ่งแวดลอม
จํานวนหนวยกิต 3(3-0-6)
(อังกฤษ) Man and Environment
วิชาพื้นฐาน หมู 700 วัน เวลา และสถานที่สอน วันจันทรและวันพุธ เวลา 16.00 - 17.30 น. หอง ศร. 2-302
3. ผูสอน / คณะผูสอน
อ
.ดร.พุทธพร สองศรี สาขาวิชาชีวเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
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.เพื่อใหนิสิตมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแนวความคิดและหลักการทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศ
และสิ่งแวดลอมกับมนุษย
2.เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจถึงอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอพฤติกรรมของมนุษย การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งผลกระทบของพฤติกรรมมนุษย สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3.เพื่อใหนิสิตทราบเกี่ยวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการ
ปองกันแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบันของประเทศ
6. คําอธิบายรายวิชา
แนวคิดทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลักการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิธีการปรับตัวและการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีวิตของมนุษย ผลกระทบของกิจกรรมมนุษยที่มี
ตอสิ่งแวดลอม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปญหาและสถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน มลพิษสิ่งแวดลอม รวมทั้งนโยบายการควบคุม การ
ปองกัน และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
Ecological and environmental concepts, relations between man and natural resources and environment,
principles of natural and environmental conservation, ways of adaptation and utilization of environment for human
living, effects of human activities to environmental, social and economical conditions, present environmental
problems and situations, environmental pollution, including controlling policy, prevention, and solution of
environmental problems.
7. เคาโครงรายวิชา
1. ความรูพื้นฐานสิ่งแวดลอม ความหมายสิ่งแวดลอม ประเภท คุณสมบัติสิ่งแวดลอม ระบบสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอมและอิทธิพลที่มีตอกัน
2. ความหมาย ขอบขายนิเวศวิทยา โครงสราง หนาที่ของระบบนิเวศ ความสมดุลของระบบนิเวศ
3. กําเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตและมนุษย
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4. พัฒนาการของสังคมมนุษย เชื้อชาติและสังคมมนุษย ความแตกตาง พฤติกรรมมนุษยกับสิ่งแวดลอม
5. โครงสรางและปรากฏการณประชากร แนวความคิดและทฤษฎีประชากร ภาวการณเปลี่ยนแปลงประชากร ความสัมพันธของ
ประชากร สิ่งแวดลอม การพัฒนา นโยบายและแผนพัฒนาประชากร
6. แนวความคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบการตั้งถิ่นฐานและลักษณะการตั้งถิ่นฐานในเขตเมืองและชนบท ความสัมพันธ
ระหวางประชากร สิ่งแวดลอมและการตั้งถิ่นฐาน
7. ความหมาย ประเภททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลักการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9. ความหมายและประเภทมลพิษ สาเหตุและปญหามลพิษ แนวทางการแกไขและควบคุม สนธิสัญญาขอตกลงแกไขปญหามลพิษ
10. สถานการณทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ปญหาความโทรมเสื่อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหา
มลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมสังคม
11. นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ กฎหมายสิ่งแวดลอมและการบังคับใช
12. สภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น
13. การใชทรัพยากรธรรมชาติปราศจากการทําลาย แนวทางการจัดการทรัพยากรและ สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืนในอนาคต
14. การวิเคราะหปญหาการพัฒนากับสิ่งแวดลอม
15. กรณีศึกษา
8. วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การบรรยาย
ซักถาม ชมวีดิทัศน และการอภิปรายกลุม
9. อุปกรณสื่อการสอน
สไลด วีดิทัศนและเอกสารประกอบการบรรยาย
เว็บไซตรายวิชา biochem.flas.kps.ku.ac.th/03751111 และเพจ facebook envibiochemkps
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การสอบ
- การสอบกลางภาค
50 %
- การสอบไล
50 %
รวม
100 %
11. การประเมินผลการเรียน
วิธีการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ ประกาศเกณฑใหนิสิตทราบหลังการสอบกลางภาค
12. เอกสารอานประกอบ
12.1 เกษม จันทรแกว. 2558. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
12.2 จิรากรณ คชเสนี. 2555. มนุษยกับสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
12.3 ชัชพล ทรงสุนทรวงศ. 2553. มนุษยกับสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
12.4 นิวัติ เรืองพานิช. 2556. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : กองทุนจัดพิมพตําราปาไม คณะวน
ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
12.5 ____________. 2556. นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : กองทุนจัดพิมพตําราปาไม คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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13. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน (หมู 700 จันทร พุธ 16.00- 17.30 หอง ศร.2-302)
สัปดาห
กิจกรรม
วัน/เดือน/ป
เนื้อหา
ที่
การเรียนการสอน
1
6 ส.ค. 61
ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา
บรรยาย
8 ส.ค. 61
งดเรียน
2
13 ส.ค. 61
งดเรียน (วันหยุดชดเชยวันแม)
15 ส.ค. 61
ความรูพื้นฐานสิ่งแวดลอม
วีดิทัศน 1 แหลมผักเบี้ย
3
20 ส.ค. 61
นิเวศวิทยา I
วีดิทัศน 2 น้ําตาลมะพราว
22 ส.ค. 61
นิเวศวิทยา II
วีดิทัศน 3 ตนเปง
4
27 ส.ค. 61
ความสมดุลของระบบนิเวศ
วีดิทัศน 4 พินัยกรรมธรรมชาติ ปฐมบท
29 ส.ค. 61
กําเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต
วีดิทัศน 5 ไดโนเสารแดนอีสาน
5
3 ก.ย. 61
พัฒนาการของสังคมมนุษย
วีดิทัศน 6 คนไทยมาจากไหน
5 ก.ย. 61
พฤติกรรมมนุษยกับสิ่งแวดลอม
วีดิทัศน 7 ทะเลสาบอินเล
6
10 ก.ย. 61
แนวความคิดและทฤษฎีประชากร
วีดิทัศน 8 การอพยพครั้งสุดทาย
12 ก.ย. 61
นโยบายและแผนพัฒนาประชากร
วีดิทัศน 9 แดนเนรมิตบนคาบสมุทรอาหรับ
7
17 ก.ย. 61
แนวความคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐาน
วีดิทัศน 10 ภูเขาไฟบนหมูเกาะทะเลใต
19 ก.ย. 61
สรุปเนื้อหาครึ่งแรก
บรรยาย
8
สอบกลางภาค เสาร 29 ก.ย. 61 14.30-16.30 น.
9
1 ต.ค. 61
สิ่งแวดลอมและการตั้งถิ่นฐาน
วีดิทัศน 11 สวนปากลางเมือง
3 ต.ค. 61
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วีดิทัศน 12 โอกินาวา เกลือญี่ปุน
10
8 ต.ค. 61
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
วีดิทัศน 13 สิงคโปร การเดนบายเดอะเบย
10 ต.ค. 61
การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ
วีดิทัศน 14 เที่ยวใตทะเล 10,000 เมตร
11
15 ต.ค. 61
ชดเชยวันคลายวันสวรรคต ร.9
17 ต.ค. 61
ปญหามลพิษ
วีดิทัศน 15 อุตสาหกรรมกลืนเมือง
12
22 ต.ค. 61
สนธิสัญญาเกี่ยวกับมลพิษ
วีดิทัศน 16 นักเดินทางคารบอนต่ํา
24 ต.ค. 61
งดเรียน เนื่องจากสภาพอากาศ (ฝนตก)
13
29 ต.ค. 61
สถานการณทรัพยากรธรรมชาติ
วีดิทัศน 17 มหันตภัยขยะไฮเทค
31 ต.ค. 61
กฎหมายสิ่งแวดลอม นโยบายและแผน
วีดิทัศน 18 เปดปม สารเรงเนื้อแดง
14
5 พ.ย. 61
การพัฒนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วีดิทัศน 19 เกษตรยืนยงบนเกาะกง
7 พ.ย. 61
แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
วีดิทัศน 20 เดิมพันแมน้ําโขง
15
12 พ.ย. 61
การจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
วีดิทัศน 21 ชุมชนเล็ก ทองเที่ยวโต
14 พ.ย. 61
การวิเคราะหปญหาการพัฒนาสิ่งแวดลอม
วีดิทัศน 22 ภารกิจพิชิตไขมัน อันซีนสตูล
16
19 พ.ย. 61
กรณีศึกษา 1: เขตเศรษฐกิจพิเศษ
วีดิทัศน 23 ตลาด นครพนม เกาะสมุย
21 พ.ย. 61
กรณีศึกษา 2
วีดิทัศน 24 สินคาวัฒนธรรมจากเกาหลีใต
17
26 พ.ย. 61
กรณีศึกษา 3
วีดิทัศน 25 อันดามันเหนือ เมียนมา
28 พ.ย. 61
สรุปเนื้อหาครึ่งหลัง
บรรยาย
สอบไล
พุธ 19 ธ.ค. 61 14.30-16.30 น.
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14. การทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนและระบบการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
 ไมมีการทบทวน
 มีการทบทวน โดย
 ไมแกไขปรับปรุง
 แกไขปรับปรุง ดังนี้ ........................................................................
15. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต
 ไมมีการประเมินผลการสอน
 มีการประเมินผลการสอน โดย
 ไมมีการปรับปรุง
 มีการปรับปรุงดังนี้ .........................................................

ลงนาม................................................ผูรายงาน
(นายพุทธพร สองศรี)
วันที่
6 ส.ค. 61

