
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา EST2102  รายวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

สาขาวชิา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   EST2102  
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Natural Resources and Environmental Management 

 
๒. จำนวนหน่วยกติ   3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       สาขาวชิาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเฉพาะ /บงัคับเรียน 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธนิาถ  เจรญิโภคราช 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน            ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธนิาถ  เจริญโภคราช 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ          แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                        E – Mail : niti718@hotmail.com 
                                                        nitinarth.ch@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑/๒๕๖๔ /  ช้ันปีที ่๒ 
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้   กลุ่มเรียน ๐๐๑  จำนวน  ๒๐ คน 

                                                
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ….....................-.......................................... 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) …........-....................................................... 
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๙. สถานที่เรียน   ห้องเรียน ๒๖๓๐๒  
๑๐.วันทีจ่ัดทำหรือปรับปรุง วันที ่๒๑ เดอืน มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
    ๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้ทันสถานการณ์ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลกระทบของการทรพัยากรธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อม  
   ๒. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   ๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการมสี่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นการ
เตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจในด้านหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นพื้นฐานในการทำงาน อีกทั้งมีความรู้เท่าทัน
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารอ้างอิงให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
             ค ว า ม ห ม า ย ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปัญหสถานการณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อระบบนิเวศ แนว ทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม  
ของภ า ค รั ฐ ภ า ค เ อ ก ชน แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใน ก า ร จั ด ก า ร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทิศทางและนโยบาย
เก่ียวกับ การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
             Definition, importance and classification of natural resources and environmental; the problem, 
situation of natural resources and environmental to impact for ecosystem; natural resources and environmental 
conservation; participation of government, private sector and population for natural resources and 
environmental management; direction and policy of natural resources and environmental management; natural 
resources and environmental management for sustainable development 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๓ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

- การศึกษาด้วยตนเอง ๙๐ 
ชั่วโมง 

 
 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  อาคาร ๒๔ ช้ัน ๒ แขนงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข......................................................................................... 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) niti718@hotmail.com, nitinarth.ch@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)............-.......................................................... 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)   https://elsci.ssru.ac.th/nitinarth_ch/ 
 

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความซื่อสัตย์สุจริต 

                    (๒)  มีวนิัยในการปฏิบัตติามกฎระเบียบของสังคมและวชิาชีพ  
              (๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 (๔)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 
 (๕)  มีจิตสาธารณะพร้อมที่จะชว่ยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 
๑.๒   วิธีการสอน 

     (๑) บรรยายเพือ่ทำความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับการมีคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
          และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  

                      (๒) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเก่ียวกับพฤติกรรมและประเด็นการมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และมคีวาม 
                           ซื่อสัตย์สจุริตในการทำงานตามทีไ่ด้รับมอบหมายและมีความรบัผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมนิพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้มอบหมายตามระยะเวลาที่กำหนด 
(๒)  ประเมนิจากพฤติกรรมของนักศึกษาด้านการทำงานร่วมกัน และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

mailto:niti718@hotmail.com
http://www.teacher.ssru.ac.th/nitinarth_ch
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 (๑)  มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
 (๒)  มีความรู้เกี่ยวกับความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวชิาที่ศกึษาสามารถนำความรู้ไปประยกุตใ์ช้ใน 

                             การแก้ปัญหาในการทำงาน                         
 (๓)  สามารถบูรณาการความรู้ในเนื้อหาสาขาวชิาที่ศึกษา กับความรู้ในศาสตร์   อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อการพัฒนา 

                             และประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
                   (๔)  สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญในวชิาที่ศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง                      

 
๒.๒   วิธีการสอน 

      (๑) บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม มอบหมายงานให้ค้นคว้าข้อมูลความสำคัญ และสถานการณ ์
                            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๒)  สบืค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแตล่ะพืน้ที่ศึกษา เพื่อวิเคราะห์ 
                 สาเหตุและปัญหาสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๓)   อภิปรายร่วมกันเพื่อนำหลักการอนุรักษ์มาใช้ประโยชน์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑) การทดสอบย่อย 
(๒)  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(๓)  ประเมินจากชิน้งานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

      (๔)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

                    (๒)  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 (๓)  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายไดอ้ย่างถูกต้อง 
                             และเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 
     (๑) บรรยาย และยกตัวอยา่งกรณีศึกษาของงานวิจัยดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๒)  อภิปรายร่วมจากมอบหมายงาน 
              - การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบ จากข่าวสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

                                 สิ่งแวดล้อมจากพื้นที่ศึกษา 
        -  วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในองค์กร/ชุมชน/พืน้ที่ศึกษา  

                                 และสรุปเปน็แผนผังความคิด 
                              - การจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศต่างๆ 
                              - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอโครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการ 
                                พัฒนาสิง่แวดล้อมในชุมชน/พื้นที่ศึกษา  
                      (๓) ศึกษาจากงานวิจัยของผูส้อนและโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้มเก่ียวกับ 
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                           การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศปา่ชายฝั่งทะเล เส้นทางศึกษาธรรมชาตปิา่ 
                           ชายเลน ระบบนิเวศป่าผลัดใบ เสน้ทางศกึษาธรรมชาตชิายคลอง และพืน้ที่สีเขียวในชุมชนเมือง  
                           และสรุปเป็นแผนผังความคิด 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การทดสอบย่อย 
(๒)  การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(๓)  ประเมินจากชิน้งานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
(๔)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  มีมนษุย์สัมพนัธ์และมีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของ 
                 สมาชิกกลุ่มทีด่ีได ้
 (๒)  มีความรบัผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่มรวมทั้งมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ 

                             องค์กร 
 (๓)  สามารถปรับตวัเข้ากับสถานการณ์และวฒันธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
๔.๒   วิธีการสอน 

      (๑) อภิปรายร่วม จากการจัดกิจกรรมกลุ่มในการร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                            และเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๒)  อภิปรายร่วม แนวคิดวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                 การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ 
                 การพัฒนาที่ยั่งยนื 
            (๓) แบ่งกลุ่มจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้จดัฐานกิจกรรมการเรียนรูก้ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                สิ่งแวดล้อม ได้แก่ แผ่นพับ การ์ตูนสีช่่อง โปสเตอร์ เป็นต้น 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม 
(๒)  ประเมนิจากการร่วมดำเนนิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหาและนำเสนอ 
                 ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 (๒)  มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช้รปูแบบ 

                             การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
                (๓ ) มี ทั กษะและความรู้ ภาษาอั งกฤษหรือภาษาต่ างประเทศอ่ืน  เพื่ อการค้ นคว้ าได้ อย่ างเหมาะสม 
                  (๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
                          สถานการณ์ 
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๕.๒   วิธีการสอน 
 (๑)  สืบคน้ข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากอินเทอร์เน็ตและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิดีทัศน์สารคดีเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ
  (๒)  นำเสนองานกลุ่มเพื่อนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารให้เข้าใจง่าย 
  (๓) บรรยายและเรียนออนไลน์โดยใชโ้ปรแกรม Zoom, Google Meet และ Google Classroom 
 (๔)  บรรยาย พร้อมใช้สื่อ Power Point เก่ียวกับการจัดกิจกรรมในโครงการจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ศึกษา 
 (๕)  นำเสนองานโดยใช้สื่อ Power Point ผ่านโปรแกรม Zoom, Google Meet และ Google Classroom 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากรายงานและนำเสนอผลงานของกลุ่มตามประเด็น เนื้อหา ความถูกต้องและทีม่าของแหล่งอ้างอิง 
(๒)  ประเมนิจากผลการทดสอบย่อย 

๖. ด้านอื่นๆ 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๑ 
แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาการจัดทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ ต่อไปนี ้
๑.เนื้อหาสาระในรายวชิา 
   บทที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
   บทที่ ๒ พื้นฐานของระบบนิเวศ 
   บทที่ ๓ สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   บทที่ ๔ หลักการและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   บทที่ ๕ การจัดการ

๓ ๑.การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ชี้แจงรายวชิา ผลลัพธ์
การเรียนและความสัมพันธ์ของ
ผลลัพธ์การเรียน  
๒. การสื่อ Power Point เร่ือง 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๓. ชี้แจงใบงาน เรือ่งการวิเคราะห์
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
๔. ชี้แจงใบงาน เร่ืองวิธีการอนุรักษ์

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    บทที่ ๖ การจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 
    บทที่ ๗ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    บทที่ ๘ การมสี่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   บทที่ ๙ ทิศทางและนโยบายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
    บทที่ ๑๐ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒. การวัดและประเมนิผล 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในองค์กร/ชุมชน/พื้นที่ศึกษา  
และสรุปเปน็แผนผังความคิด 
๕.ชี้แจงงานกลุ่ม การจัดทำสื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศป่าชายเลน 
 

๒ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๒ 
บทที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑.นิยามและความหมายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๓. ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๔.ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๕. บทสรุป 

๓ ๑. การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. การสืบคน้ข้อมูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแหล่ง
อ้างอิงในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.การจัดทำแผนผังความคิดเก่ียวกับ
ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติแต่
ละประเภท 
๔.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมล์ผู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 

๓ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๓ 
บทที่ ๒ พื้นฐานของระบบนิเวศ 
๑. นิยามและความหมาย 
๒. องค์ประกอบและประเภทของระบบ

๓ ๑. การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับพื้นฐานของ

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
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จำนวน
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กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

นิเวศ 
๓. ความสัมพันธ์ของสิ่งมชีีวิตกบั
สิ่งแวดล้อม 
๔. ปัจจัยกำหนดลักษณะของระบบ
นิเวศและการสูญเสียธาตุอาหารใน
ระบบนิเวศ 
๕. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
๖.การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบ
นิเวศ 
๗. ประโยชน์ของการรักษาระบบนิเวศ
และสมดุลในธรรมชาต ิ
๘. บทสรุป 

ระบบนิเวศ 
๒.การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ บทความ งานวิจัย ข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับพื้นฐานของระบบนเิวศ 
๓.การศึกษาวิดีทัศน์สารคดีเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศของ
พื้นที่ชุ่มน้ำ 
๔. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดพลังงาน 
๕. การสรุปข้อมูลจากแผนภาพการ
หมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนเิวศ
และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวขอ้ง
กับวัฏจักรในระบบนิเวศ 
๖. การจัดทำสื่อการเรียนรูแ้ผ่นพับ
เก่ียวกับระบบนิเวศทีน่ักศึกษาสนใจ  

๗.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมล์ผู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 

๔ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๔ 
บทที่ ๓ สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.สาเหตุและปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก 
๓. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
๔. สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
๕. ผลกระทบของปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. บทสรุป 

๓ ๑. การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแหล่ง
อ้างอิงในการค้นหาข้อมูลข่าว
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
๓. การศึกษาเก่ียวกับ 
สถานการณส์ิ่งแวดล้อมโลกและ 
และสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
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มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๔.วิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบ
จากสถานการณป์ญัหาสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในประเทศไทย 
๕. การวิเคราะห์สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ศึกษา โดยสรปุปัญหา สาเหตุ 
และผลกระทบ (งานกลุ่มครั้งที่ ๑) 
๖.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมล์ผู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 

๕ บทที่ ๔ หลักการและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.นิยามและความหมาย 
๒. หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์ระบบ
สิ่งแวดล้อม 
๓.การศึกษาสมรรถนะของระบบ
สิ่งแวดล้อม 
๔. หลักการที่นำมาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. หลักปฏิบัติในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. บทสรุป 

๓ ๑.การใชสื่อ Power Point  
เกี่ยวกับหลักการและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับหลักการ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๓.การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนผัง
ความคิดเร่ืองการนำหลักการด้าน
สิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปใช้จดักิจกรรมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๑ 
๕.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมล์ผู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 
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๖ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๕ 
บทที่ ๕ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑. การจัดการทรัพยากรบรรยากาศ 
๒. การจัดการทรัพยากรน้ำ 
๓. การจัดการทรัพยากรดิน 
 

๓ ๑.การใช้สื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒. การวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบ
ของทรัพยากรธรรมชาติแต่ละ

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ประเภท 
๓.การอภิปรายร่วมเกี่ยวกับแนวคิดใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
๔.มอบหมายงานการจัดทำสื่อการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร
บรรยากาศ, การจัดการทรัพยากรน้ำ 
และการจัดการทรัพยากรดินในพื้นที่
ศึกษา 
๕.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมล์ผู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 

๖.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๒ 

๗ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๖ 
บทที่ ๕ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๔. การจัดการทรัพยากรป่าไม ้
๕. การจัดการทรัพยากรสัตว์ปา่ 
๖. การจัดการทรัพยากรแร่ธาตุและ
พลังงาน 
๗. การจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ 
๘. บทสรุป 
 

๓ ๑.การใช้สื่อ Power Point  ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒. การวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภท 
๓.การอภิปรายร่วมเกี่ยวกับแนวคิดใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
๔.การศึกษาข้อมูลจากงานวจิัยของ
ผู้สอนและโครงงานวิจัยของนักศึกษา
ชั้นปี ๔ เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ระบบนิเวศที่แตกต่างกนั ดังนี้  
- ความหลากชนิดของนก ในเสน้ทาง
ศึกษาธรรมชาติ พืน้ที่อุทยานธรรมชาติ
วิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
- การเปรียบเทียบความหลากชนิดและ
ความชุกชุมของนกบริเวณเส้นทาง
ท่องเที่ยวทางเรือ เพื่อการท่องเที่ยวเชิง

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

นิเวศ ตำบลท่าคา อำเภอ อัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
- ความหลากชนิดและถิน่ที่อยู่อาศัย
ของนกบริเวณพื้นที่ชายฝัง่ทะเล เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
-ความหลากชนิดและความชุกชมุของ
นกในพื้นทีน่าเกลือ นากุ้ง และนาข้าว 
เพือ่การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จังหวัดสมุทรสงคราม 
-การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดและ
ความชุกชุมของนกในพืน้ที่
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
-การจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ยนืต้นใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทาด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
-ความหลากชนิดของสิ่งมชีีวิตในระบบ
นิเวศป่าชายเลน พื้นที่ปา่ในเมือง เพื่อ
การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
๕.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

๘ สอบกลางภาค    

๙ -วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร/ชุมชนและให้
นักศึกษาทุกคนสรปุเป็นแผนผงั
ความคิด 

๓ -นำเสนองานกลุ่มเร่ือง วิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในองค์กร/ชุมชนและให้นักศึกษาทุก
คนสรุปเปน็แผนผังความคิด (งาน
กลุ่มคร้ังที่ ๒) 

 

๑๐ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๗ 
บทที่ ๖ การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
๑. การจัดการมลพิษทางนำ้ 

๓ ๑.การใช้สื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
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มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒. การจัดการมลพิษทางอากาศ 
๓. การจัดการมลพิษทางเสียง 
๖. บทสรุป 

Google Meet เก่ียวกับการจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
๒.การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์มลพิษสิง่แวดล้อม 
๓. การวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาของ
มลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของ
มลพิษสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท 
๔.การอภิปรายร่วมเกี่ยวกับแนวคิดใน
การจัดการมลพิษสิง่แวดล้อม 
๕. การจัดทำสื่อโปสเตอร์การลดฝุ่น 
PM 2.5 ในชุมชนเมือง 
๖.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมลผ์ู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 

๑๑ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๘ 
บทที่ ๖ การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
๔. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 
๕. การจัดการสารอันตราย 
๖. บทสรุป 

๓ ๑.การใช้สื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับการจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
๒.การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์มลพิษสิง่แวดล้อม 
๓. การวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาของ
มลพิษสิ่งแวดล้อมและผลกระทบของ
มลพิษสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภท 
๔.การอภิปรายร่วมเกี่ยวกับแนวคิดใน
การจัดการมลพิษสิง่แวดล้อม 
๕.การจัดทำสื่อโปสเตอร์การจัดขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ศึกษา  
๖.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมล์ผู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 
๗.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๓ 
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๑๒ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๙ 
บทที่ ๗ การอนุรักษ์

๓ ๑.การใช้สื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
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เจริญโภคราช 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. นิยามและความหมาย 
๒. ความสำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๔. แนวทางการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. บทสรุป 

โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒. การอภิปรายร่วมเกี่ยวกับเร่ืองการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๓. การวิเคราะห์สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อศึกษาแนวทางการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔. การศึกษาจากงานวิจัยของผูส้อน
และโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปทีี่ 
4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เส้นทาง
ศึกษาธรรมชาตปิ่าชายเลน ระบบ
นิเวศป่าผลัดใบ พืน้ทีน่าเกลือ พืน้ที่
นากุ้ง พืน้ที่นาข้าว และพื้นที่สีเขียวใน
ชุมชนเมือง โดยใช้สื่อ Power Point 
คือเร่ือง 
  - การเปรียบเทียบความหลากชนิด
ของนกในพื้นที่ธรรมชาติและพืน้ที่
การใช้ที่ดินชายฝั่งทะเล ตำบลบาง
แก้ว อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 
  - ความหลากชนิดของนกเพื่อ
กิจกรรมดูนกในเส้นทาง 
ศึกษาธรรมชาตปิ่าชายเลน ตำบลบาง
แก้ว อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 
- ความหลากชนิดของนกในเส้นทาง



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ศึกษาธรรมชาติ พืน้ที่อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  
- ความหลากชนิดและความชุกชุม
ของนกในเส้นทางจักรยานศึกษา
ธรรมชาติ สวนสาธารณะและสวน
พฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 -ความหลากชนิดและความชุกชุม
ของนก ในพื้นที่มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สวนสนุันทา 
- การเปรียบเทียบความหลากชนิด
และความชุกชุมของนก บริเวณ
เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลทา่คา 
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

- ความหลากชนิดและถิ่นที่อยู่อาศัย
ของนกบริเวณพื้นที่ชายฝัง่ทะเล เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม       
-ความหลากชนิดและความชุกชมุของ
นกในพื้นทีน่าเกลือ นากุ้ง และนาข้าว 
เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จังหวัดสมุทรสงคราม 
-ความหลากชนิดของสิ่งมชีีวิตในระบบ
นิเวศป่าชายเลน พื้นที่ปา่ในเมือง เพื่อ
การอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชงินิเวศ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
๕.การสรุปข้อมูลการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ศึกษาเปน็แผนผังความคิด 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๕ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๖.มอบหมายให้ศึกษาข้อมูลจากสื่อ
Power Point เร่ืองความหลากชนิด
ของสิ่งมีชีวิต ในพืน้ทีป่่าในเมือง  
และพื้นทีส่ีเขียว เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๗.จัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกบั
กิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล (งานกลุ่ม
คร้ังที่ ๓) 
๗.ส่งชิ้นงาน ผ่านอีเมล์ผู้สอน หรือ 
Line กลุ่ม 

๑๓ บทที่ ๘ การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. นิยามและความหมาย 
๒. ลักษณะการมีส่วนร่วม 
๓. รูปแบบและขัน้ตอนของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
๔. หลักการและแนวทางในการพัฒนา
ให้เกิดการมีส่วนร่วม 
๕. บทบาทของประชาชนในการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๖. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

๗.บทสรุป 

๓ ๑.การใช้สื่อ Power Point  
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
๓. การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
กฏหมาย/นโยบายที่เก่ียวกับบทบาท
การมีส่วนร่วมในการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๕. ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๔ 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 

๑๔ บทที่ ๙ ทิศทางและนโยบายการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
๑.นิยามและความหมาย 
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) เก่ียวกับการจัดการ

๓ ๑.การใช้สื่อ Power Point  
๒.การอภิปรายร่วมเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการจัดทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผน
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ 
นโยบายการจัดการ

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๖ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-
๒๕๖๙) เก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. นโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
๔. ทิศทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
๕. รูปแบบกิจกรรมการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
๗.บทสรุป 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.การสืบค้นข้อมูลแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) เก่ียวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม      
๔. การสืบค้นข้อมูลกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในองค์กร/
ชุมชน  
๕. ทดสอบย่อยครั้งที่ ๕ 

๑๕ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๑๐ 
บทที่ ๑๐ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑. นิยามและความหมาย 
๒. การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดลอ้ม 
๓. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๔. ระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
๕. โครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๖.บทสรุป 

๓ ๑.การใช้สื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
๒.การอภิปรายร่วมเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๓.การสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 
14001) และโครงการ/กิจกรรมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๔. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากระบบมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
และโครงการ/กิจกรรมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๗ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
๑๖ การเรียนการสอนออนไลน์ คร้ังที่ ๑๑ 

๑.การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลู
งานวิจยัด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๒.โครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

๓ ๑.การใช้สื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet เก่ียวกับการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลงานวิจยัด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๒.มอบหมายงานให้ศึกษาข้อมูลจาก
สื่อ Power Point เร่ืองพรรณไม้ยืน

ต้นในพืน้ที่สีเขยีว มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนนัทา 
๓.มอบหมายงานจัดทำโครงการ/
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน (งานกลุ่มครั้งที่ 
๔) 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 

๑๗ สอบปลายภาค    

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

 

ผลการเรยีนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑, ๒, ๓, ๕ ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๑ ๕ ๔ % 
 ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๒ ๖ ๔ % 
 สอบกลางภาค ๘ ๒๕ % 
 ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๓ ๑๑ ๔ % 
 ทดสอบย่อยครั้งที่ ๔ ๑๓ ๔ % 
 ทดสอบย่อยครั้งที่ ๕ ๑๔ ๔ % 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๘ 
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 สอบปลายภาค ๑๗ ๒๕ % 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่ ๑ ๔ ๕ % 
 ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่ ๒ ๙ ๕ % 
 ส่งรายงานกลุ่มคร้ังที่ ๓ ๑๒ ๕ % 
 ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่ ๔ ๑๖ ๕ % 
๑ การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมในการอภิปราย นำเสนอ ความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาคเรียน ๑๐ % 

 

 

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
     ๑) นิธนิาถ เจริญโภคราช. (๒๕๕๕). การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
                   สวนสนุันทา  
     ๒) นิธินาถ เจริญโภคราช. (๒๕๕๖). การศึกษาความรู้และพฤติกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  
                  มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสุนนัทา. 

 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
    ๑) สำนักวชิาการศึกษาทั่วไปและนวตักรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์. (๒๕๕๕). วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีกับ 

                  สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา.     

  

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
   ๑) นิธนิาถ เจริญโภคราช. (๒๕๕๘).การจัดทำฐานข้อมูลนก โดยใช้เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
       ในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา. 
   ๒) นิธินาถ เจริญโภคราช. (๒๕๕๙).ความหลากชนิดของนกในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ พ้ืนที่อุทยานธรรมชาติวิทยาตาม 
       พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภฏั 
       สวนสนุันทา. 
   ๓) นิธินาถ เจริญโภคราช และเพชรพนม จิตมัน่. (๒๕๖๓).ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่นาเกลือ นากุ้ง  
       และนาข้าว เพ่ือการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสงคราม.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
        สวนสนุันทา. 
   ๔) เต็มสิริ สัมมะจารนิทร์, ศิริวรรณ ชูทอง และนิธนิาถ เจรญิโภคราช.(๒๕๖๒).การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดและความชุกชุม 
       ของนก ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา. 
   ๕) บุณยนชุ เลิศมะเลา, ธนัตดา จินาวัลย์  และนธิินาถ เจริญโภคราช.(๒๕๖๒). การจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ยืนต้นใน 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา. 
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   ๖) เว็บไซต์ที่แนะนำ 
               www.samutsongkhrambird.com 
               www.ssrubirds.com 

 

 หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา 
ดังนี ้
           ๑) การสนทนาระหวา่งผู้สอนและผู้เรียน 

           ๒) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

           ๓) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้
             ๑) การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 

             ๒) ผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค 

๓. การปรับปรุงการสอน 

     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงจะมีการปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
             ๑.สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
             ๒.การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

            ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถาม
นักศึกษา การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตรวจชิ้นงานของนักศึกษา การนำเสนองาน รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย
หรอืหลังจากการวัดผลในส่วนตา่ง ๆ 

 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

         จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
       จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่นๆในสาขา ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษามีทักษะทัง้ ๕ ด้าน  ทัง้ในด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

*********************** 

http://www.samutsongkhrambird.com/
http://www.ssrubirds.com/
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา EST2102 

ชื่อรายวิชา  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

Natural Resources and 
Environmental Management 

 

                       

ความรบัผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


