
 
ประมวลการสอน  

ภาค ............ปลาย....................... ปีการศึกษา ...................... ............ 

 

1. คณะ.......ศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์.......................................... ภาควชิา.โครงการจัดตงัสายวิชาสังคมศาสตร์.......... 
 

2. รหัสวชิา    ..... ......................           ชือวชิา (ไทย)    .........นิเวศน์วทิยามนุษย์.................................... 

   จํานวนหน่วยกติ     ..…3(3-0)……                       (องักฤษ)  .......Human Ecology.................................….. 

   วชิาพนืฐาน ……………-……………… 

   หมู่ …………700…………… วนั เวลา และสถานทสีอน …องัคาร   . - .  น. SC.9-509………………… 
 

3. ผู้สอน / คณะผู้สอน 

………1.รศ.นันทนา เลศิประสบสุข…  

………2.ผศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพฒัน์………………………… …  

4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คําแนะนํานอกเวลาเรียน 

 วนั ........องัคาร-พฤหัสบด.ี.........       เวลา... . - .  น...   โทรศัพท์.. -  ต่อ .................... 

  E-Mail : kpsnnl@ku.ac.th 
 

5. จุดประสงค์ของวิชา 

 .เพือให้นิสิตได้รับความรู้  และมีความเข้าใจเกียวกบัพืนฐานทางธรรมชาติของ สิงแวดล้อม  มนุษย์ และชีวิต ทังทางกายภาพ  

ชีวภาพ  สังคมและวัฒนธรรม   แนวความคิดและทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษย์   

.ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีนิเวศวิทยามนุษย์  การเปลยีนแปลงทางด้านนิเวศวิทยา  การเปลยีนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมของมนุษย์และผลกระทบต่อธรรมชาติและสิงแวดล้อม        

.เพือให้นิสิตเข้าใจ แนวความคิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิงแวดล้อม ได้เป็นอย่างดีรวมทังการจัดการสิงแวดล้อม 

 
 

6. คาํอธิบายรายวชิา  

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กบัสิงแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ  สังคม  และวัฒนธรรม  ทฤษฎีพนืฐาน

แนวใหม่และการเปลียนแปลงทางนิเวศวิทยาในเขตชานเมือง 

 

 

 
 

 



7. เค้าโครงรายวิชา 

 

บทที เนือหา 

 บทนํา  / ขอบเขตรายวิชา 

2 กาํเนิดโลกและสิงมีชีวิต 

3 นิเวศวิทยา 

 มนุษย์กับสิงแวดล้อมและการจัดการ 

 สังคมมนุษย์และวัฒนธรรม 

 การตังถินฐานมนุษย์ 

 แนวคิดนิเวศวิทยามนุษย์ 

8 กรณีศึกษาในและต่างประเทศ 
 

8. วธีิสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

8.1  การบรรยาย                             8.2การอภิปรายกลุ่ม / เสวนา           8.3  กจิกรรมใน ชันเรียน                  

8.4 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง       .  ประเด็นศึกษาทีสนใจ  เป็น รายกลุ่ม / รายบุคคล 

 

9.  อปุกรณ์สือการสอน 

.  หนังสือ                                                      9.2 เอกสารประกอบการบรรยาย   

9.3 แผ่นใส  / Power point                               9.4 Internet / วีดีทัศน์ 

  

10. การวัดผลสัมฤทธิในการเรียน  

                                         ร้อยละ 

 10.1 การศึกษาค้นคว้า (งานเดียว)                          .......  

 10.2 การสอบ                                           .......     

    

  - การสอบกลางภาค(ผศ.ดร.ธนวรรณ)     .. ...... 

  - การสอบปลายภาค (รศ.นันทนา)      .. ..... 

 10.3 การมส่ีวนร่วมในชันเรียน         .. ... 

 10.  รายงานกลุ่ม/ นําเสนอ                          

      รวม           
 

11. การประเมนิผลการเรียน 

 องิเกณฑ์และกลุ่ม(โดยประมาณ)     -    A  75-71  B+    70-66  B  65-61 C+  60-56 C   55-51 D+    50    D  

 
 



12. เอกสารอ่านประกอบ (โปรดระบุชือเอกสารตามหลักการอ้างองิ ควรระบุ บทท ี/ หน้า / ทงัเล่ม)  

 .นิวัติ เรืองพานิช .การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม.สํานักพิมพ์มหาวิทยาลยัเกษตร. กรุงเทพฯ. . 

 . นิวัติ เรืองพานิช .นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ.สํานักพิมพ์มห่วิทยาลยัเกษตรศาสตร์     

       กรุงเทพฯ. . 

 . จิรากรณ์ คชเสนี.หลักนิเวศวิทยา.สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.กรุงเทพฯ. . 

. Noel Korn,Editor .Human Evolution.Holt,Rinehart and Winston,Inc.USA.1973. 

 5. Erika Cudworth.Environment and Society.Routledge Taylor&Francis Group,USA.2003. 

 6. Paul R.Ehrlich and Other.Human Ecology.W.H.Freeman and Company ,USA.1973.   

                   และติดตามข่าวสารและ เหตุการณ์ปัจจุบันของในและต่างประเทศ 

 
 

13. ตารางกจิกรรมการเรียนการสอน 

สัปดาห์ที เนือหา กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
  บทนํา/ขอบข่ายรายวิชา  บรรยาย  รศ.นันทนา 

  บทที  กาํเนิดโลกและสิงมีชีวิต   บรรยาย ผศ.ดร.ธนวรรณ 

  บทที  นิเวศวทิยา  บรรยาย ผศ.ดร.ธนวรรณ 

  บทที  มนุษย์กับสิงแวดล้อม  บรรยาย ผศ.ดร.ธนวรรณ 

  บทที  การจัดการสิงแวดล้อม  บรรยาย ผศ.ดร.ธนวรรณ 

  บทที  (ต่อ)  บรรยาย ผศ.ดร.ธนวรรณ 

7 บทที  สังคมมนุษย์และวฒันธรรม  บรรยาย  รศ.นันทนา 

8  บทที  (ต่อ)  บรรยาย  รศ.นันทนา 

 บทที  การตังถินฐานมนุษย์  บรรยาย  รศ.นันทนา 

 บทที  แนวคดิทฤษฎีนิเวศวทิยา  บรรยาย  รศ.นันทนา 

 บทที  (ต่อ)  บรรยาย  รศ.นันทนา 

 บทที  การพฒันาอย่างยังยืน  บรรยาย  รศ.นันทนา 

  บทที  กรณีศึกษา  บรรยาย  รศ.นันทนา 

 สรุป  บรรยาย  รศ.นันทนา 

 นําเสนอรายงานกลุ่ม  บรรยาย  รศ.นันทนา 

หมายเหตุ :  หยุดงานเกษตร -  ธ.ค   /  สอบกลางภาค -   ม.ค.    นัดสอบภายหลัง 

  

.  การทบทวนเพอืปรับปรุงวีธกีารสอนและระบบการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

   ไม่มกีารทบทวน 

   มกีารทบทวน  โดย        ไม่แก้ไขปรับปรุง  

   แก้ไขปรับปรุง ดังนี  ........................................................................ 

. ........................................................................................................................................................................... 

15.  การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต    



  �        ไม่มกีารประเมนิผลการสอน 

         มกีารประเมนิผลการสอน  โดย      ไม่มกีารปรับปรุง  

  �        มกีารปรับปรุงดังนี ......................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

 

  

 

       ลงนาม..รศ.นันทนา เลศิประสบสุข......ผู้รายงาน 

                             (...ผู้จัดการรายวิชา........) 

                วันท ี.......................พฤศจิกายน ....................           


