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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา EVS 2202   การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา   ๒  ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   EVS 2202   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Biodiversity Conservation 

 
๒. จำนวนหน่วยกติ    3 (2-3-5)        

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาเลือก 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา    ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ิธินาถ เจริญโภคราช   
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถ  เจริญโภคราช 
  
 
๕.  สถานที่ติดต่อ         สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                                           E – Mail : niti718@hotmail.com 
                                                         Nitinarth.ch@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๔  
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ  ๙ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ….................-.............................................. 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี)…...............-................................................ 
 
๙. สถานที่เรียน   ห้องเรียน ๒๒๒๑, ๒๔๒๔ 
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๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที ่๒๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม   
๒. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทราบสถานการณ์การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลกระทบของ

ความเสื่อมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อวางแผนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
       เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำ
ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นพื้นฐานในการทำงานให้รู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ปัจจุบัน  และมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารอ้างอิงให้มีความทันสมัย 
 

หมวดที่๓ลกัษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
       ความหมาย ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ ความสำคัญของความหลากหลายทางชวีภาพ สาเหตุการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพและผลกระทบของความเสื่อมโทรมของความหลากหลาย ทางชีวภาพ อนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พิธสีารคาร์เตเฮนาด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ การได้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการอนุรกัษ์และ
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่ศึกษา  

   
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓๐ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

การฝกึปฏิบัติทำงานกลุ่ม/ 
งานภาคสนาม  

๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง ๗๕ชั่วโมง 

 
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน     หอ้ง ๒๔๒๑  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
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 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข......................................................................................... 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) niti718@hotmail.com , nitinarth.ch@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(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) บรรยายเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเก่ียวกับจิตสำนึกและเข้าใจธรรมชาติ การมีวินัย ตรงต่อเวลา และ 
                        ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม รวมทั้งการเคารพกฏระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กร 
                        และสังคม 

    (๒)  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมทางวชิาการและวิชาชีพด้านวทิยาศาสตร์   
         สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจิตสาธารณะในการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและ 
         ปลูกปา่ชายเลน ในพื้นทีศ่ึกษา 

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

 ๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
      (๑)  มีความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
      (๒)  มีความรู้เกี่ยวกับความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวชิาที่ศกึษาสามารถนำความรู้ไปประยกุต์ใช้ใน 

                             การแก้ปัญหาในการทำงาน                         
      (๓)  สามารถบูรณาการความรูใ้นเนือ้หาสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรูใ้นศาสตร์   อื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้องเพื่อการ 
                  พัฒนาและประยุกต์ใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   
       (๔)  สามารถพัฒนาความรู ้ทักษะ ความชำนาญในวิชาที่ศึกษาได้อยา่งต่อเนือ่ง                      
๒.๒   วิธีการสอน 

                      (๑) สืบค้นขอ้มูลเก่ียวกับสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ บรเิวณชุมชนที่ศึกษา      

                      (๒)  สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ปญัหาสิง่แวดล้อมโลกตอ่ความหลากหลายทางชีวภาพ 

mailto:niti718@hotmail.com
http://www.teacher.ssru.ac.th/nitinarth_ch
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                      (๓)  ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน  

                      (๔) จดัทำรายงานการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ศึกษา 

                      (๕) การสำรวจเกี่ยวกับความหลากชนิดของสิง่มีชีวติพืน้ที่ชายคลองและพืน้ที่ชายฝั่งทะเล จงัหวดั 

                           สมุทรสงคราม 

                      (๖) จัดทำสือ่การเรียนรู้เรื่องต้นไม้ดูดสารพษิในอากาศ และตน้ไมด้ักจับฝุน่ละอองขนาดเล็ก  

                     (๗) เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องความหลากชนิดของสิ่งมีชีวติบริเวณระบบนิเวศชายคลองและชายฝัง่ทะเล 
                          จังหวัดสมุทรสงคราม 
                      (๘) จัดทำคูม่ือศึกษาธรรมชาติในพืน้ที่ชายคลองและพื้นที่ชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม  

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
     (๑) การทดสอบย่อย 

(๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค 
(๓) ประเมินจากชิ้นงานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
(๔) ประเมนิจากการนำเสนอรายงาน 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
        (๑)  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

                     (๒)  นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

        (๓)  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่หลากหลายไดอ้ย่างถูกต้อง 
                             และเหมาะสม 

๓.๒   วิธีการสอน 
                     (๑) บรรยาย และอภิปรายร่วม พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาของบทความ/งานวิจัยดา้นความหลากหลาย 
                          ทางชวีภาพในพื้นที่ศึกษา 
                     (๒) วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวอย่างกรณีศึกษาของบทความ/งานวิจัยดา้นความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที ่
                         ศึกษา 
                     (๓)  อภิปรายร่วมจากมอบหมายงานกลุ่ม 
                           -แบ่งกลุม่ระดมความคิดเพื่อจัดทำสื่อการเรียนรู้ เร่ืองต้นไม้ดูดสารพิษในอากาศ และตน้ไมด้ักจับ 
                            ฝุ่นละอองขนาดเล็ก        
                          - วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบจากการสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ 
                          - การเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสำรวจความหลากชนิดของสิ่งมชีีวิตในพื้นที่สีเขียว มหาวิทยาลัย 
                            ราชภัฏสวนสนุันทา  

     - การเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสำรวจความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตพืน้ที่ศึกษา   
                  เพื่อวิเคราะห์ผล สรุปผลและนำเสนอผลงาน  

             ๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การทดสอบย่อย 
      (๒) การสอบกลางภาคและปลายภาค 

                      (๓)  ประเมนิจากชิน้งานและกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
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(๔)  ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

                             องค์กร 
         (๓)  สามารถปรับตวัเข้ากับสถานการณ์และวฒันธรรมขององค์กรได้อย่างเหมาะสม 
๔.๒   วิธีการสอน 

                      (๑) มอบหมายทำงานกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปญัหาและผลกระทบของการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  

                           และเสนอแนะแนวทางในการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ       

                      (๒)  บันทึกผล รวบรวมของข้อมลู วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลจากการสำรวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

                            ในพืน้ที่ศึกษา  

                      (๓)  บรรยาย และอภิปรายร่วมเกี่ยวกับกจิกรรมการมีส่วนร่วมในการการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง 
                           ชีวภาพ     
                      (๔) มอบหมายงานกลุม่ให้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เรื่องต้นไม้ดูดสารพิษในอากาศ และต้นไม้ดักจับฝุ่นละออง 
                         ขนาดเล็ก        

(๕) มอบหมายงานกลุม่ให้จัดทำคู่มือศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่ศึกษา 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานกลุ่ม 
(๒)  ประเมนิจากการร่วมดำเนนิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

                             การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
                    (๓ ) มี ทั กษะและความรู้ ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่ างประเทศอ่ืน เพื่ อการค้ นคว้ าได้ อย่ างเหมาะสม 
                     (๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ 
                          สถานการณ์ 

๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) สืบคน้ข้อมูลบทความ/งานวิจัยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ศึกษา และการใช้ภูมิปัญญา 

               ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพจากอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) สืบคน้ข้อมูลจาการชมวิดีทศัน์สารคดีเรื่องความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตในพืน้ที่ชุ่มนำ้ และขั้นตอนการ 

               ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อสำรวจความหลากชนิดของสิง่มีชีวิต แล้วนำผลการศึกษาจากการชมวิดีทัศน ์
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     สารคดีมาอภิปรายร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ชุ่มน้ำ 
                      (๓)  บรรยาย พร้อมนำเว็บไซต์และสื่อ Power Point งานวิจัยเร่ือง การจัดทำฐานข้อมูลนก โดยใช้เว็บไซต์ 
                          เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่ปา่ชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม  และงานวิจัยเร่ืองความหลากชนดิ 
                          ของนกบริเวณชายฝั่งทะเลระหว่างพื้นทีธ่รรมชาติและพืน้ที่ใชป้ระโยชนท์ี่ดิน ตำบลบางแก้ว อำเภอ 
                          เมือง  จังหวัดสมุทรสงครามของผู้สอน การเปรียบเทียบความหลากชนิดและความชุกชุมของนก  
                          บริเวณเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลทา่คา อำเภออัมพวา จังหวัด 
                          สมุทรสงคราม ความหลากชนิดและถิ่นทีอ่ยู่อาศัยของนกบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
                           อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม ความหลากชนิดและความชุกชุมของนก ในพื้นที่นาเกลือ นากุ้ง และนาขา้ว  
                           เพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสมุทรสงคราม  และงานวิจยัของนักศึกษาชัน้ปี 4 คอื   
                          การศึกษาความหลากและความชุกชุมของนก ในพื้นทีน่าเกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด 
                          สมุทรสงคราม และตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี การเปลี่ยนแปลงความหลาก 
                          ชนิดและความชุกชุมของนก ในพืน้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิดของ 
                          นก และการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก บริเวณแนวชายฝั่งทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มาให้ 
                           นักศึกษาวิเคราะห์ความชุกชุม และความคล้ายคลึงของนกในพื้นที่ศึกษา โดยนำเสนอเป็นแผนภูมิแท่ง  
                      (๔)  คำนวณหาความชุกชุม และความคล้ายคลึงของนกในพื้นที่ศึกษา 

 (๕)  นำเสนองานกลุ่มในชัน้เรียนโดยใชส้ื่อ Power Point 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากรายงานกลุ่มตามประเด็น เนื้อหา ความถูกต้องและที่มาของแหล่งอ้างอิง 
(๒)  ประเมนิจากการร่วมดำเนนิกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
(๓)  ประเมินจากผลการทดสอบย่อย 

๖. ด้านอื่นๆ 

                  - 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๑ 
แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๒ ๑.การใชสื่อ Power Point ใน 
กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
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กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

วิชาการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตามหัวข้อ ต่อไปนี ้
๑.เนื้อหาสาระในรายวชิา 
   บทที่ ๑ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
   บทที่ ๒ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
   บทที่ ๓ ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ 
   บทที่ ๔ ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 
   บทที่ ๕ สถานการณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
    บทที่ ๖ สถานการณ์สิง่แวดล้อมต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
    บทที่ ๗ ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
    บทที่ ๘ การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
   บทที่ ๙ การจดัการความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
   บทที่ ๑๐ ทิศทางของความ
หลากหลายทางชีวภาพ  
๒.การวัดและประเมินผล 

โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ชี้แจงเนื้อหาใน
รายวิชาการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ  
๒. ชี้แจงเก่ียวกับเพื่อทำความเข้าใจ
ร่วมกันเก่ียวกับการมีวินัย ตรงตอ่
เวลา และความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและการทำงานกลุ่ม รวมทั้ง
การปฏิบัติตนตามระเบยีบในการเข้า
ชั้นเรียนและระเบียบข้อบงัคับของ
สถานศึกษา 
๓.ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมจิต
สาธารณะในการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพืน้ทีศ่ึกษา 
๔. ชี้แจงงานกลุ่มของรายวิชาการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๕.ชี้แจงวิธีการวัดและประเมินผล  
 
 

 
 

 ความหลากหลายคือคุณภาพชีวติ 
-ความสำคัญของพืน้ที่ชายฝัง่ทะเล 
-ความหลากชนิดของสิ่งมชีีวิต ในพื้นที่ 
ชายฝัง่ทะเล 

๓ ๑.ชมวิดีทัศน์สารคดีเก่ียวกับ
ความสำคัญของพืน้ที่ชายฝัง่ทะเลและ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝัง่ทะเล 
๒.กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point 
นำเสนอเก่ียวกับความหลากหลายคือ

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

คุณภาพขีวิต 
๓.อภิปรายร่วมเกี่ยวกับความ
หลากหลายคือคุณภาพชีวติ 
๔.มอบหมายงานจัดทำแผนผงั
ความคิดสรุปเกี่ยวกับความ
หลากหลายคือคุณภาพชีวติ 
๕.แต่ละกลุ่มนำเสนอข้อมูลที่สรปุโดย
ใช้สื่อ Power Point 

๒ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๒ 
บทที่ ๑ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๑.ความหมายความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
๒.ประเภทความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
๓.ความสำคัญความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
๔.ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
๕. บทสรุป 

๒ ๑.กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน 
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point  
๒. อภิปรายร่วมเก่ียวกับประเภท
ความสำคัญและประโยชน์ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 ๓.แบ่งกลุ่มจัดทำแผนผงัความคิด
สรุปประโยชน์ของความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
๔.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบทความ
งานวิจยัเร่ืองความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพืน้ที่ศึกษา จาก
อินเทอร์เน็ตทั้งงานวจิัยในประเทศมา 
1 เรื่อง และงานวิจัยตา่งประเทศ 
(เฉพาะ Abstract) มา 1 เรื่อง 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

 นำเสนอบทความงานวิจัยทีส่ืบคน้มา
เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพใน
พื้นที่ศึกษาจากงานวิจัยในประเทศและ
งานวิจยัต่างประเทศ 

๓ ๑.นำบทความงานวิจัยที่สบืค้นมา
เก่ียวกับเร่ืองความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพืน้ที่ศึกษา เพื่อสรุปตาม
หัวข้อต่อไปนี้ 
   -บทคัดย่อ 
   -ความเป็นมาและความสำคัญของ
ปัญหา 
   -วัตถุประสงค ์
   -วิธีการดำเนินการวิจัย 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

   -สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
๒. แปล Abstract เป็นภาษาไทย 
๓.นำเสนอโดยสรุปตามหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย โดยใชส้ื่อ Power Point 

๓ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๓ 
บทที่ ๒ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
๑. ความหมายความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
๒.ความหลากหลายของพืช 
๓. ความหลากหลายของสัตว์ 
๔. ประโยชน์ของความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 
๕. บทสรปุ 

๒ ๑. กิจกรรมการเรียนการสอนออน
ไลนโดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point  
๒. ชมวิดีทิศน์เร่ืองความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต 
๓. อภิปรายร่วมเกี่ยวกับความ
หลากหลายของสิ่งมชีีวิต 
๔.วิเคราะห์ประโยชน์ของความ
หลากหลายของสิ่งมชีีวิต ในพืน้ที่
ศึกษา จากบทความวิจัยที่สืบคน้มา 
 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

 -การศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์ไม้
ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและระบบ
นิเวศชายคลอง 
-การจัดทำสื่อการเรียนรู้ชนิดของพันธุ์
ไม้ในระบบนิเวศชายฝัง่ทะเลและระบบ
นิเวศชายคลอง 
 
 

๓ ๑.ใช้สื่อ Power Point เร่ืองความ
หลากชนิดของพนัธุ์ไม้ในระบบนิเวศ
ชายฝัง่ทะเลและระบบนิเวศชายคลอง 
๒.ศึกษาและอภิปรายร่วมเกี่ยวกับ
ความหลากชนิดของพันธุไ์ม้ในระบบ
นิเวศชายฝั่งทะเลและระบบนิเวศชาย
คลอง 
๓.วิเคราะหฺข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัว
ของพันธุ์ไม้ในระบบนิเวศชายฝัง่ทะเล
และระบบนิเวศชายคลอง 
๔.มอบหมายงานเพื่อจัดทำสื่อการ
เรียนรู้ชนิดของพันธุไ์ม้ในระบบนิเวศ
ชายฝัง่ทะเลและระบบนิเวศชายคลอง 
 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๔ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๔ 
บทที่ ๓ ความหลากหลายของระบบ
นิเวศ 

๒ ๑. กิจกรรมการเรียนการสอนออน
ไลนโดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point  

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 

๑.ความหมายความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ 
๒. ประเภทของระบบนิเวศ 
๓. ลักษณะของความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ 
๔. ความหลากหลายของภูมิประเทศ 
๕. บทสรุป 

๒. ศึกษาข้อมูลจากงานวจิัย ๔ เร่ือง 
คือ 
-การจัดทำฐานข้อมูลนก โดยใช้
เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน
พื้นที่ปา่ชายเลน จังหวัด
สมุทรสงคราม   
-การเปรียบเทียบความหลากชนดิของ
นกในพื้นที่ธรรมชาติและพื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตำบลบางแก้ว อำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
-การเปรียบเทียบความหลากชนดิ
และความชุกชุมของนก บริเวณ
เส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตำบลทา่คา 
อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
-ความหลากชนิดและถิน่ที่อยู่อาศัย
ของนกบริเวณพื้นที่ชายฝัง่ทะเล เพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
-ความหลากชนิดและความชุกชมุของ
นก ในพื้นทีน่าเกลือ นากุ้ง และนา
ข้าว เพื่อการอนุรักษ์และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
สมุทรสงคราม 
-การเปลี่ยนแปลงความหลากชนิด
ของนก และการใช้ประโยชน์พืน้ที่
ของนก บริเวณแนวชายฝั่งทะเล 
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓.วิเคราะห์ความหลากหลายของชนิด
นกในระบบนิเวศต่างๆ  
๔.อภิปรายร่วมเก่ียวกับความ
หลากหลายของสิ่งมชีีวิตในระบบ

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

นิเวศที่แตกต่างกัน 
 การจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องชนดินก

และการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ของนกใน
พื้นที่ระบบนิเวศตา่งๆ 

๓ ๑.จากการศึกษาข้อมูลจากงานวิจัย 
และมอบหมายงาน (งานกลุ่ม ครั้งที่ 
๑) ดังนี ้
 การจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องชนิดนก
และการใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ของนก
ในพื้นที่ระบบนิเวศต่างๆ 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๕ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๕ 
บทที่ ๔ ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม 
๑. ความหมายของพันธุกรรม 
๒. ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
๓. ความสำคัญของความหลากหลาย
ทางพนัธุกรรม 
๔. การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยชีีวภาพ 
๕. บทสรุป 

๒ ๑. กิจกรรมการเรียนการสอนออน
ไลนโดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point  
๒.อภิปรายร่วมเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีชวีภาพ 
๓.อภิปรายเก่ียวกับขัน้ตอนการ
สำรวจความหลากหลายของพรรณไม้
ในพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสนุันทา  
๔.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๑ 
 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

 การจัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องต้นไม้ดูด
สารพิษในอากาศ และตน้ไม้ดักจับฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 

๓ ๑.ใช้สื่อ Power Point ต้นไม้ดดู
สารพิษในอากาศ และตน้ไม้ดักจับฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก 
๒.มอบหมายงานการจัดทำสื่อการ
เรียนรู้เรื่องต้นไม้ดูดสารพิษในอากาศ 
และต้นไม้ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๖ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๖ 
บทที่ ๕ สถานการณ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
๑. สถานการณ์ของความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
๒. สาเหตุการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
๓. ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของ

๒ ๑.กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point  
๒. อภิปรายร่วมเกี่ยวกับสถานการณ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๓.ชมเว็บไซต์และสื่อ Power Point  
-งานวิจยัเร่ือง การจัดทำฐานข้อมูล
นก โดยใช้เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยว

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔. บทสรุป 

เชิงนิเวศ ในพื้นที่ปา่ชายเลน จงัหวัด
สมุทรสงคราม 
-งานวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบความ
หลากชนิดของนกในพื้นที่ธรรมชาติ
และพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตำบล
บางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม 
-งานวิจยัเร่ืองความหลากชนิดและถิ่น
ที่อยู่อาศัยของนกบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม       
-ความหลากชนิดและความชุกชมุของ
นก ในพื้นทีน่าเกลือ นากุ้ง และนา
ข้าว เพื่อการอนุรักษ์และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
สมุทรสงคราม 
๔.แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาและ
ผลกระทบของการสูญเสยีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (งานกลุม่คร้ัง
ที่ ๒) 
๕.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๒ 

 -การศึกษาข้อมูลจากผลงานวิจยัของ
ผู้สอนและงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 
๔ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- การร่วมอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
-การวิเคราะห์ความชุกชุมและความ
คล้ายคลึงของนกในพื้นที่ศึกษา 

๓ มอบหมายงานให้วิเคราะห์ความชุก
ชุม และความคล้ายคลึงของนกใน
พื้นที่ศึกษาจากข้อมูลผลการสำรวจ
จากงานวิจัยของผู้สอนและ
โครงการวิจัยของนักศึกษาชัน้ป ี4 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 
โดยนำเสนอเป็นแผนภูมิแท่ง  

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 

๗ สถานการณ์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแต่ละพื้นที่ที่ศึกษา 

๒ ๑.ใช้สื่อ Power Point  
๒.ใช้เว็บไซต์ ความหลากชนดิของนก
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
และสื่อ Power Point พรรณไม้ใน

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

สวนสนุันทา มาอภิปรายร่วมเกี่ยวกับ
ความหลากชนิดของนกและพรรณไม้
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
๓.ชี้แจงการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อ
ลงพื้นที่ศึกษาในการสำรวจความ
หลากชนิดของนกและพรรณไมใ้น
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
๔.แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมการสำรวจ
ความหลากชนิดของนกและพรรณไม้
ในพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสนุันทาในแต่ละโซนที่ได้รับ
มอบหมาย 

 การสำรวจความหลากชนิดของนกและ
พ ร ร ณ ไ ม้ ใ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

๓ ๑.ใช้สื่อ Power Point และการชม
วิดีทัศน์เก่ียวกับเร่ืองพรรณไม้ในพื้นที่
สีเขยีวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 
๒.อภิปรายร่วมเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อ
สำรวจความหลากชนิดของนกและ
พรรณไม้ในพื้นทีส่ีเขียวของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
๓.บันทึกข้อมูลการสำรวจ รวมรวบ
ข้อมูล สรุปผลการสำรวจ  

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๘ สอบกลางภาค    

๙ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๗ 
บทที่ ๖  
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๑. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมระดบัโลก 
๒. สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ระดับประเทศ 
๓. ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อการสูญเสีย

๒ ๑.กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point  
๒.สืบค้นข้อมูลจากบทความ งานวิจัย 
ในเร่ืองสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๓.วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสิ่งแวดล้อม

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔. แนวทางการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๕.บทสรุป 

ต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งเสนอแนวทางการ
อนุรักษ์และจัดการความหลาก
หลากหลายทางชีวภาพ 

 -สืบค้นข้อมูลเรื่องสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
-วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ
สถานการณส์ิ่งแวดล้อมสง่ผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้สื่อ 
Power Point 
 

๓ ๑.อภิปรายร่วมเกี่ยวกับสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๒.แบ่งกลุ่มระดมสมองเพื่อสรุปข้อมูล
ดังนี้ (งานกลุ่มครั้งที่ 2)  
 - วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอ
สถานการณส์ิ่งแวดล้อมสง่ผลกระทบ
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดย
ใช้สื่อ Power Point 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๑๐ การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๘ 
บทที่ ๗ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
๑. อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
๒. พิธีสารคาร์เตเฮนาว่าด้วยความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 
๓.อนุสัญญาแรมซาร ์
๔.อนุสัญญาไซเตส 
๕. บทสรุป 

๒ ๑.กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน
โดยใชโปรแกรม Zoom และ  
Google Meet ใชส้ื่อ Power Point 
๒.อภิปรายร่วมเกี่ยวกับเรื่อง
อนุสัญญาวา่ด้วยความหลากหลาย
ทางชวีภาพ  
๓.ติดตามความก้าวหนา้ของงาน เร่ือง
กิจกรรมการศึกษาความหลากชนิด
นกและพรรณไม้ในมหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสนุันทา เพื่ออนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

 พื้นที่แรมซาร์ไซต ์
-สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับแรมซารไ์ซต์ของ
ประเทศไทย 
-นำเสนอข้อมูลความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในแรมซาร์ไซต์ของประเทศ
ไทย 

๓ ๑.ชมวิดีทัศน์สารคดีเร่ืองความ
หลากหลายทางชีวภาพในพืน้ทีชุ่่มน้ำ 
๒.มอบหมายงานจัดทำสื่อ Power 
Point ความหลากหลายทางชวีภาพ
ในพื้นที่แรมซาร์ไซต์ในประเทศไทย 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๑๑ บทที่ ๘ การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๒ ๑.ใช้สื่อ Power Point  
๒. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับในการ

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑. ความหมายของการอนุรักษ์ 
๒. หลักการและการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๓. นโยบายการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๔. ทิศทางการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
๕. บทสรุป 
 

อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ศึกษา 
๓.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๓ 

 
 

 -เชิญวิทยากรมาบรรยายเร่ืองความ
หลากชนิดของสิง่มีชีวิตบริเวณระบบ
นิเวศชายคลองและชายฝัง่ทะเล จังหวัด
สมุทรสงคราม 
-ฝึกการใช้อุปกรณ์ในการสำรวจความ
หลากชนิดของสิง่มีชีวิต ในพื้นทีส่ีเขียว 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา เพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนลงเก็บข้อมูล
ภาคสนามสำรวจความหลากชนดิของ
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ศึกษา 
-การสืบค้นข้อมูลความหลากชนดิของ
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ศึกษา 
-การนำเสนอข้อมูลความหลากชนิดของ
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ศึกษา 

๓ มอบหมายงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรม (งานกลุ่มครั้งที่ 3) ดังนี้ 
-การสืบค้นข้อมูลความหลากชนดิของ
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ศึกษา 
-การนำเสนอข้อมูลความหลากชนิด
ของสิ่งมีชีวิตในพืน้ที่ศึกษา 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๑๒ บทที่ ๙ การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
๑.ความหมายของการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๒.การวางแผนและการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๓.บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๒ ๑.ใช้สื่อ Power Point  
๒.ชมวีดิทัศน์ โครงการดา้นการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
๓.อภิปรายร่วมเกี่ยวกับการจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน 
บทบาทหนา้ที่ขององค์กรที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

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 

๔.บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
๕.บทสรุป 

๔.สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๕.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๔ 
 

 - กิจกรรมเก็บข้อมูลภาคสนามการ
สำรวจความหลากชนิดของสิ่งมชีีวิตใน
พื้นที่ศึกษา 

๓ ๑.การชมวิดีทัศน์เร่ืองความหลาก
ชนิดของสิ่งมชีีวิตในระบบนิเวศ
ชายฝัง่ทะเล 
๒.เก็บข้อมูลภาคสนามการสำรวจ
ความหลากชนิดของสิ่งมชีีวิตในพื้นที่
ศึกษา 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๑๓ การจัดทำคู่มือศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ศึกษา 

๒ ๑. ใช้สื่อ Power Point การจัดทำ
คู่มือศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพืน้ที่ศึกษา 
๒.รวบรวมข้อมูลจากเก็บข้อมูล
ภาคสนามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
เตรียมจัดทำคู่มือศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในพืน้ทีศ่ึกษา 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

 บทบาทของหน่วยงานและการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่เปา้หมายการ
พัฒนาที่ยั่งยนื SDGs 

๓ ๑.ใช้สื่อ Power Point เร่ืองบทบาท
ของหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการความหลากหลาย
ทางชวีภาพสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน SDGs 
๒.อภิปรายร่วม และสรุปข้อมูล เพื่อ
จัดทำสื่อ Power Point เร่ืองบทบาท
ของหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการความหลากหลาย
ทางชวีภาพสู่เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน SDGs 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๑๔ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์
และจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๒ ๑.ใช้สื่อ Power Point  
๒.อภิปรายร่วมเก่ียวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และจัดการ

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 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔. จัดทำแผนผังความคิดการใชภู้มิ
ปัญญาท้องถิน่ในการอนุรักษ์และ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ๕.ทดสอบย่อยคร้ังที่ ๕ 

 

 การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์
และจัดการความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๓ ๑.ชมวิดีทัศน์สารคดีเร่ืองการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ในการอนุรักษ์และ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
๒.จัดทำสื่อการเรียนรู้เรื่องการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ในการอนุรักษ์และ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๑๕ บทที่ ๑๐ทิศทางของความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
๑. คุณค่าของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
๒. การใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
๓. แนวทางการดูแลและรักษาความ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔. ทิศทางการพัฒนาคุณคา่ความหลาก
หลากทางชีวภาพ 
๕.บทสรุป 

๒ ๑.ใช้สื่อ Power Point  
๒.อภิปรายร่วมเกีย่วกับทิศทางการ
พัฒนาคุณค่าความหลากหลากทาง
ชีวภาพ 
๓.ขั้นตอนการจัดฐานกิจกรรมการ
เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

 การออกแบบคู่มือศึกษาธรรมชาติใน
พื้นที่ศึกษา 
 

๓ แบ่งกลุ่มเพื่อออกแบบคู่มือศึกษา
ธรรมชาติในพืน้ที่ศึกษา 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๑๖ การนำเสนอคู่มือศึกษาธรรมชาติ ใน
พื้นที่ศึกษา  

๕ ใช้สื่อ Power Point นำเสนอคูม่ือ
ศึกษาธรรมชาติในพืน้ที่ศึกษา 

ผศ.นิธินาถ  
เจริญโภคราช 
 
 

๑๗ สอบปลายภาค    

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๘ 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมนิผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาหท์ี่

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๑, ๒, ๓, ๕ ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ ๕ ๓ % 

 ทดสอบย่อยครั้งที่ ๒ ๖ ๓ % 
 สอบกลางภาค ๘ ๒๕ % 
 ทดสอบย่อยครั้งที่ ๓ ๑๑ ๓ % 
 ทดสอบย่อยครั้งที่ ๔ ๑๓ ๓ % 
 ทดสอบย่อยครั้งที่ ๕ ๑๔ ๓ % 
 สอบปลายภาค ๑๗ ๒๕ % 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕ ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่ ๑ ๔, ๑๐, ๑๒ ๑๐ % 
 ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่ ๒ ๖ ๕ % 
 ส่งรายงานกลุ่มครั้งที่ ๓ ๗, ๑๑, ๑๖ ๑๐% 
๑ การเข้าชั้นเรียน 

การมีส่วนร่วมในการอภิปราย นำเสนอ ความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาคเรียน ๑๐ % 

 

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารหลัก 
๑)  นิธินาถ เจริญโภคราช. (๒๕๕๖). การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

               สวนสุนันทา 

๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

           ๑)  สำนักวชิาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอ้ิเล็กทรอนิกส์. (๒๕๕๕). วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ 

               สิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา.      
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
  ๑) สำนักงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน. (2552). ความหลากหลายทางชีวภาพในปา่ชายเลน อ่าวพงังา.  
            ๒) นธิินาถ เจริญโภคราช. (2557). ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก ตำบลคลองโคน  

      อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
   ๓) นิธินาถ เจริญโภคราช. (2558).การจัดทำฐานข้อมูลนก โดยใช้เว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
       ในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 
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   ๔) เว็บไซต์ที่แนะนำ 
       www.samutsongkhrambird.com 

               www.ssrubirds.com 

 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความคิดเห็นจาก
นักศึกษา ดังนี้ 
              ๑.การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

              ๒.การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

              ๓.แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑.การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 

๒.ผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค 

๓. การปรับปรุงการสอน 

     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงจะมีการปรับปรุงการสอนเพ่ือพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

          ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถาม
นักศึกษา การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตรวจชิ้นงานของนักศึกษา การนำเสนองาน รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อยหรือหลังจากการวัดผลในส่วนต่าง ๆ 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
             การจัดกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามในการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพืน้ที่สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา และพืน้ที่ศึกษาในชุมชน รวมทั้งการจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์
ในฐานกจิกรรมส่งเสรมิการเรียนรูเ้พื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน และสถานศึกษา 
 

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

http://www.samutsongkhrambird.com/
http://www.ssrubirds.com/
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หนา้ | ๒๐ 

รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทกัษะทาง

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 EVS 2202   

ชื่อรายวิชา การอนุรักษค์วาม

หลากหลายทางชีวภาพ 

Environmental Biodiversity 

Conservation 

 

 

 
 

                     

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


