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เอกสารหมายเลข มคอ.3 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
CA 005 สื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อมศึกษา  

2. จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
วิชาเลือกเสรี 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์สมภพ ศิริสว่าง 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน 
 ภาคต้น/ ทุกชั้นปี 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

2 กรกฎาคม 2558 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา สามารถวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบันว่าเกิดขึ้นจากประเด็นใดบ้าง มีปัจจัยด้านใดที่เกี่ยวข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น
ได้อย่างไร ที่ส าคัญคือเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน เพื่อให้น าความรู้ ทักษะ จิตส านึกที่ได้ไปปรับใช้กับวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ปัญหาและแนวทางการ

จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทของสื่อมวลชนและแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารสาระ

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยสื่อมวลชน 
3. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อมวลชน 
4. เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน 
5. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของสื่อสารมวลชนที่มีต่อการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

  ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ปัญหาและแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ระบบการผลิต การรวบรวม การกระจาย และการเผยแพร่ข่าวสารสาระเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยสื่อมวลชน 
บทบาทของสื่อมวลชนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อมวลชน และแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากตนเองในบริบททางสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นการค้นคว้าข้อมูล 
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น 
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

 
บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา  
(3 ชม. * 15 ครั้ง) 

- - 
ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเฉพาะ
ราย 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 
- อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายท่ีต้องการ) 

- อาจารย์จัดท าช่องทางการสื่อสารทางเครือข่ายสังคมให้นักศึกษาได้ปรึกษา และได้รับค าตอบในข้อสงสัย
อย่างรวดเร็ว และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาเอง 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
(1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ   

          (2) มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 (3) มีจิตส านึกต่อสาธารณะ และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวม 
 (4) สร้างระบบคุณธรรมกลางที่วัดจากคุณค่าของจริยธรรมที่แท้จริง 

1.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าลายและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการให้แนวคิดในการลงมือปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 

(2) ให้นักศึกษายกประเด็นปัญหาขึ้นมาแล้วร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษาวิเคราะห์ประเด็น สาเหตุ ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขาดจริยธรรม 
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(4) ให้นักศึกษายกประเด็นทางสังคม แล้วค้นหาแนวทางแก้ไขที่ตรงกับระบบคุณธรรมที่แท้จริง 
1.3 วิธีการประเมินผล 
(1) พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 
(2) สังเกตพฤติกรรมการท ารายงานเด่ียว และการท ารายงานกลุ่ม 
(3) สังเกตการมีปฏิกิริยาตอบโต้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
(4) ประเมินผลจากการท าแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงของนักศึกษา 
(5) ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทาง
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(2) มีความรู้และความเข้าใจ ในบทบาทของสื่อมวลชนและแนวทางการเผยแพร่ข่าวสารสาระเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมโดยสื่อมวลชน 
(3) สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อมวลชน 
(4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม  
(5) สามารถน าเทคนิคในการใช้สื่อต่างๆ มาร่วมจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(6) สามารถติดตามบทบาทของสื่อมวลชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(7) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้วิธีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพสื่อมวลชน 
  
2.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยายและให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดเพื่อให้เข้าใจระบบวิธีการคิดในหัวข้อนั้นๆ 
(2) น าข้อมูลจริงมาวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และบทบาทของสื่อมวลชน โดยใช้ความรู้ที่ได้จากการ

 เรียน  
(3) อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาการจัดการปัญหา

 สิ่งแวดล้อมโดยสื่อมวลชน 
(4) การเรียนการสอนโดยต้ังค าถามให้นักศึกษาและอาจารย์มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนแนวความคิด

 ซึ่งกันและกัน 
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2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและแนวคิด 
(2) ประเมินผลจากน าเสนอการวิเคราะห์โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง 
(3) ประเมินผลจากการวิเคราะห์กรณีศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(4) ประเมินผลจากการมีปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1) พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงในการใช้สื่อมวลชนร่วม

จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 
(2) มีกระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
(3) สามารถสร้างสมมุติฐานในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) มีไหวพริบในการวิเคราะห์ ประเมิน บทบาทของสื่อมวลชนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ใน

บริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน 
(5) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมาใช้กับวิชาชีพสื่อมวลชน 

ตลอดจนชีวิตประจ าวัน 
3.2 วิธีการสอน 
- การมอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานประกอบการวิเคราะห์ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา  
- การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

 (1) การถามตอบระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
 (2) สังเกตจากพฤติกรรมการวิเคราะห์ปัญหาในห้องเรียน 
 (3) ประเมินผลจากงานวิเคราะห์เชิงปัจเจก และงานกลุ่ม 
 (4) ประเมินจากแบบทดสอบ สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 (5) การอภิปรายกลุ่ม 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

(1) มพีัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) มีพัฒนาการเป็นผู้ริเริ่มหรือภาวะผู้น า 
(3) มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4) สามารถท างานตามหน้าที่ของตนเองในการท างานกลุ่ม และสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนๆ และแก้ไข

 ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
4.2 วิธีการสอน 
(1) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(2) มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การวิเคราะห์ประเด็นบทบาทของสื่อมวลชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์บทบาทของสื่อตามบริบทของสังคม 

(3) การน าเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมินผล 
(1) สังเกตจากการตอบค าถามระหว่างชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากการพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
(3) ประเมินจากรายงานที่น าเสนอ  
  
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(1) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์สื่อสารในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(2) สามารถเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(3) สามารถใช้ข้อมูลจากสื่อสารสนเทศในการคิดวิเคราะห์ต้ังแต่อดีต ปัจจุบันเพื่อคาดการณ์อนาคต 
5.2 วิธีการสอน 
(1) บรรยาย 
(2) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ค้นคว้าจาก website และท ารายงานโดยมีการอ้างอิง 
จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

(3) มอบหมายให้นักศึกษารวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
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5.3 วิธีการประเมินผล 
(1) ประเมินจากการทดสอบย่อย รายงานเด่ียว และรายงานกลุ่ม 
(2) การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
(3) ประเมินจากการน าเสนอการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 

 แนะน ารายวิชา กิจกรรมการเรียนการ
สอน 
- สิ่งแวดล้อมศึกษาคืออะไร 
- แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา 

3 

ใหน้ักศึกษาท าแบบผึก
หัดในชั้นเรียน 
 

อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 

2 

ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม 
- ทรัพยากรธรรมชาติคืออะไร 
- ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ 
- ทรัพยากรธรรมชาติชนิดต่างๆ 

3 

ให้นักศึกษาเลือกหัวข้อ
ทางสิ่งแวดล้อมที่สนใจ 
 

อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 

3 

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน    
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
- สัตว์ป่า 
- ป่าไม้ 
- ดิน และน้ า 

3 

นักศึกษาจับประเด็นและ
เรียบเรียงและเขียน
เนื้อหาที่ตนเองสนใจ 
 

อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 

4 

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน (ต่อ) 
- พลังงาน 
- การตัดแต่งพันธุกรรมพืช 

3 

นักศึกษาส่งแบบฝึกหัด 
 อ.สมภพ ศิริสว่าง 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

5 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภาวะ
โลกร้อน) 

3 
ให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายคาบ 

 อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 
 

6 

สื่อมวลชนกับสิ่งแวดล้อม  
- วิวัฒนาการของสื่อในการเสนอข่าว 
- แหล่งข่าวและการปฏิบัติตนต่อ
แหล่งข่าว 
- ธรรมชาติของข่าวสิ่งแวดล้อม  
- บทบาทของสื่อแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

3 

นักศึกษาแบ่งกลุ่ม เพื่อ
เตรียมจัดท ารายงาน 
 
  

 อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 
 

7 

สื่อมวลชนกับสิ่งแวดล้อม 
- วิวัฒนาการของสื่อในการเสนอข่าว 
- คุณสมบัติของผู้สื่อข่าวสื่อแวดล้อม 
- ลักษณะของสื่อต่างๆ 
- กรณีศึกษาบทบาทของสื่อมวลชนใน
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม  

3 

ให้นักศึกษาวิเคราะห์
กรณีศึกษาของ
สื่อมวลชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 
 

8 

SOCIAL MEDIA กับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
-ข้อดี ข้อเสียของ SOCIAL MEDIA 

-กรณีตัวอยา่ง 

3 

ให้นักศึกษายกตัวอย่าง
การจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยใช้ Social Media 

 อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 
 

9 

แนวคิดและอุดมการณ์ทางสิ่งแวดล้อม 
- Egocentrism 

- Conservation 

3 

ให้นักศึกษาวิเคราะห์
ประมวลผลว่าแนวคิดใด 
เหมาะสมกับประเทศไทย 

 อ.สมภพ ศิริสว่าง 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

- Preserverationism 

- Animal  Liberation 

- Deep Ecology 

10 

ภัยธรรมชาติ 
- แผ่นดินไหว 
- พายุ 
- สึนามิ 
- อุทกภัย 
- ไฟป่า 
- ภูเขาไฟระเบิด 

3 

ให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายคาบ 

อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 
 

11 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(สถานภาพ การสูญเสีย และแนวทาง
อนุรักษ์) 

3 
ให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายคาบ 

 อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 
 

12 
กฎหมายในประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม 

3 
ให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายคาบ 

 อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 
 

13 
กฎ อนุสัญญา ข้อตกลง ระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
 

3 
ให้นักศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายคาบ 

 อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 
 

14 
การพัฒนาที่ยั่งยืน และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 
ให้นกัศึกษาท า
แบบฝึกหัดท้ายคาบ 

 อ.สมภพ ศิริสว่าง 
 
 

15 
วิเคราะห์กรณีศึกษาในการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยสื่อมวลชน 
 

3 
ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกลุ่ม 

อ.สมภพ ศิริสว่าง 
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ที ่

ผลการ 
เรียนรู้* 

วิธีการประเมิน 
ก าหนดเวลาการ

ประเมิน 
(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 

1 
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1  
 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 
1, 
2, 
3,4,5,6,7,8,9,10  

ตลอดภาค
การศึกษา  

5% 

2 1.2,2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.3, 5.1,  

วิเคราะห์
กรณีศึกษา ค้นคว้า 
การน าเสนอ 
รายงาน การ
ท างานกลุ่มและ
ผลงาน  
การอ่านและสรุป
บทความ 
น าเสนอความ
คิดเห็น 
การส่งงานตามที่
มอบหมาย  

  20% 

3 
1.1,1.2,2.1,2.2,3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 
4.3,5.2 

สอบข้อเขียน 
 

สอบกลางภาค 30% 

4 
 1.1,1.2,2.1,2.2,3.1, 3.2, 3.3,4.1, 
4.2,5.1,5.2 

 สอบข้อเขียน สอบปลายภาค 
40% 

5 
1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,4.1 
,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3 

การเข้าเรียนและ
ร่วมชั้นเรียน 

 
5% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก 
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บทความต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่คัดเลือกและจัดเตรียมโดยผู้สอน 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่ม ี

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจ าปี 2555 (2555) 
 น้ าท่วมฟ้า ปลาจะกินดาว โดยสมาคมนักข่าวสิ่งแวดล้อม (2554)  
 สถานภาพป่าไม้ในประเทศไทย (2554) 
 รอดได้ เมื่อภัยมา (2553) 
 รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมประจ าปี 2556 (2556) 
 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (2556) 

การเมือง อุดมการณ์ ทางสิ่งแวดล้อม (2545) 
สิ่งแวดล้อมศึกษา  (2546) 
โลกร้อน ความจริงที่ทุกคนควรรู้ (2550) 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 1.1 ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาของผู้สอน 
 1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 1.3 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

1.4 การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊คกลุ่มที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 2.1 ประเมินจากการท าแบบฝึกหัดของนักศึกษา 
 2.2 สังเกตการณ์ปฏิกิริยานักศึกษาระหว่างและหลังการสอน 
 2.3 ผลการสอบ 
 2.4 เปิดช่องทางการสื่อสารหลายรูปแบบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ท้ังในและนอกเวลาเรียน 
3. การปรับปรุงการสอน 

ปรับปรุงการสอนโดยผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา รูปแบบ การวางตัวของ
ผู้สอน รวมถึงการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยการเปิดช่องทางการสื่อสารทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ผู้สอน เพื่อให้ได้ข้อบกพร่องน ามาซึ่งการแก้ไขการสอนในช่วงต่อไป 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 มีการน าแบบฝึกหัดต่างๆ คืนนักศึกษาและอธิบายรายตัวและสนทนากลุ่มว่า เหตุผลอะไรเป็น
เกณฑ์ในการให้คะแนน และควรมีกระบวนการวิธีการพิจารณาอย่างไรต่อสถานการณ์ที่จ าลองในแบบฝึกหัด 
 4.2 มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 มีการปรับปรุงรายวิชาเมื่อสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา รวมถึง
เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาและถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้วิชามีความเท่าทันยุคสมัย และบริบท
สังคมหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  

  


