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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

 
 

รายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา 

รหัสวิชา  EST2102 รายวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สาขาวชิา ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม แขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวชิา   

รหัสวิชา   EST2102 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Natural Resources and Environmental Management 

 
๒. รายวชิาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้าม)ี 
   ….................................-..............................  
   …...............................................................  
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรยีน  (section) 
ให้รายงานเปน็รายกลุ่ม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ิธนิาถ เจรญิโภคราช กลุ่มเรียน  ๐๐๑ จำนวน ๒๐ คน 
                       
๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวชิา ภาคเรยีนที่ ๑/๒๕๖๔ 
 
๕.  สถานที่เรียน ห้องเรียน ๒๖๓๐๒                                 
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หมวดที่๒การจัดการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
๑.รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทยีบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๑ 
แนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการจัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหัวข้อ 
ต่อไปนี ้
๑.เนื้อหาสาระในรายวชิา 
   บทที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
   บทที่ ๒ พื้นฐานของระบบนิเวศ 
   บทที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   บทที่ ๔ หลักการและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   บทที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
    บทที่ ๖ การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
    บทที่ ๗ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    บทที่ ๘ การมสี่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   บทที่ ๙ ทิศทางและนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
    บทที่ ๑๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒. การวัดและประเมนิผล 

 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๒ 
บทที่ ๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  การเรียนการสอนออนไลน ์
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

๑.นิยามและความหมายของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๓. ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔.ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕. บทสรุป 

๓ ๓ 

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๓ 
บทที่ ๒ พื้นฐานของระบบนิเวศ 
๑. นิยามและความหมาย 
๒. องค์ประกอบและประเภทของระบบนิเวศ 
๓. ความสัมพันธ์ของสิ่งมชีีวิตกบัสิ่งแวดล้อม 
๔. ปัจจัยกำหนดลักษณะของระบบนิเวศและการ
สูญเสียธาตุอาหารในระบบนิเวศ 
๕. การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ 
๖.การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ 
๗. ประโยชน์ของการรักษาระบบนิเวศและสมดุล
ในธรรมชาต ิ
๘. บทสรุป 
มอบหมายงานจัดทำแผ่นพบัเร่ืองความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๔ 
บทที่ ๓ สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑.สาเหตุและปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์



มคอ. ๕ 
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

๒. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก 
๓. สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
๔. สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 
๕. ผลกระทบของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๖. บทสรุป 
มอบหมายงานจัดทำแผ่นผังความคิดสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๕ 
บทที่ ๔ หลักการและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑.นิยามและความหมาย 
๒. หลักเบื้องต้นในการวิเคราะห์ระบบ
สิ่งแวดล้อม 
๓.การศึกษาสมรรถนะของระบบสิ่งแวดล้อม 
๔. หลักการที่นำมาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. หลักปฏิบัติในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๖. บทสรุป 
มอบหมายงานแผนผังความคิดเสนอกิจกรรมการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
ยึดหลักการอนุรักษ์ และวิธีการอนุรักษ์ 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๖ 
บทที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๑. การจัดการทรัพยากรบรรยากาศ 
๒. การจัดการทรัพยากรน้ำ 
๓. การจัดการทรัพยากรดิน 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

มอบหมายงานจัดทำโปสเตอร์เก่ียวกับแนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๗ 
บทที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๔. การจัดการทรัพยากรป่าไม ้
๕. การจัดการทรัพยากรสัตว์ปา่ 
๖. การจัดการทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน 
๗. การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๘. บทสรุป 
มอบหมายงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๘ 
-วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร/ชุมชนและให้นักศึกษาทุก
คนสรุปเปน็แผนผังความคิด 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๙ 
บทที่ ๖ การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
๑. การจัดการมลพิษทางนำ้ 
๒. การจัดการมลพิษทางอากาศ 
๓. การจัดการมลพิษทางเสียง 
๖. บทสรุป 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๑๐ 
บทที่ ๖ การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
๔. การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
๕. การจัดการสารอันตราย 
๖. บทสรุป 
มอบหมายงานจัดทำสื่อการเรียนรู้เพื่อรณรงค์
การจัดการมลพิษสิง่แวดล้อมในชุมชน 

๓ ๓ การเรียนการสอนออนไลน ์

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๑๑ ๓ ๓ การจัดการเรียนสอนออนไลน ์
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๒๕% 

บทที่ ๗ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑. นิยามและความหมาย 
๒. ความสำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓. หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔. แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๕. บทสรุป 
มอบหมายงานจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดการเรียนสอนออนไลน ์
On Demand เร่ืองความหลากชนิดของ
สิ่งมีชีวิต ในพื้นทีป่่าในเมือง  
และพื้นทีส่ีเขียว เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๑๒ 
บทที่ ๘ การมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. นิยามและความหมาย 
๒. ลักษณะการมีส่วนร่วม 
๓. รูปแบบและขัน้ตอนของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
๔. หลักการและแนวทางในการพัฒนาให้เกิดการ
มีส่วนร่วม 
๕. บทบาทของประชาชนในการพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๖. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๗.บทสรุป 

๓ ๓ การจัดการเรียนสอนออนไลน ์

 

การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๑๓ 
บทที่ ๙ ทิศทางและนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

๓ ๓ การจัดการเรยีนสอนออนไลน ์
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แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

๑.นิยามและความหมาย 
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั
ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบั
ที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. นโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
๔. ทิศทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม    
๕. รูปแบบกิจกรรมการจัดทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    
๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
๗.บทสรุป 
มอบหมายงานจัดทำแผนผังความคิดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๑๔ 
บทที่ ๑๐ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑. นิยามและความหมาย 
๒. การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดลอ้ม 
๓. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
๔. ระบบมาตรฐานการจัดการสิง่แวดล้อม (ISO 
14001) 
๕. โครงการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการ

๓ ๓ การจัดการเรียนสอนออนไลน ์

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจรงิตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

พัฒนาที่ยั่งยนื 
๖.บทสรุป 
การเรียนการสอนออนไลน คร้ังที่ ๑๕ 
การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลงานวิจัย 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิง
นิเว 

๓ ๓ การจัดการเรียนสอนออนไลน ์

On Demand เร่ืองพรรณไม้ยนืต้นในพืน้ที่

สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

 
๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรูข้องรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีที่มีนัยสำคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

 
 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้าม)ี 

นัยสำคญัของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   

   

   

 
๓. ประสิทธผิลของวิธสีอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม ๑) บรรยายเพื่อทำความเข้าใจ
ร่วมกันเก่ียวกับการมคีุณธรรม 
จริยธรรม ในการทำงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย และการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
๒) บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
เก่ียวกับพฤติกรรมและประเด็นการ
มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน
ตามที่ได้รบัมอบหมายและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

     /   

ความรู้ ๑) บรรยาย อภิปราย การทำงาน
กลุ่ม มอบหมายงานให้ค้นคว้า
ข้อมูลความสำคัญ และสถานการณ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
๒)  สบืค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกบั
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ศึกษา 
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและปัญหา
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
๓)   อภิปรายร่วมกันเพื่อนำ
หลักการอนุรักษ์มาใช้ประโยชนใ์น
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

/   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา ๑) บรรยาย และยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาของงานวิจัยดา้นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
๒)  อภิปรายร่วมจากมอบหมาย
งาน 
- การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และ
ผลกระทบ จากข่าวสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจากพืน้ที่ศึกษา 
-  วิธีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร/ชุมชน/พืน้ที่
ศึกษา และสรุปเปน็แผนผังความคิด 
- การจัดทำสื่อการเรียนรูเ้ก่ียวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศต่างๆ 
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอ
โครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน/
พื้นที่ศึกษา 
๓) ศึกษาจากงานวิจัยของผูส้อน
และโครงงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

    /   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

เก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศป่าชายฝั่ง
ทะเล เส้นทางศึกษาธรรมชาตปิา่ 
ชายเลน ระบบนิเวศปา่ผลัดใบ 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติชายคลอง 
และพื้นทีส่ีเขียวในชุมชนเมอืง  
และสรุปเปน็แผนผังความคิด 
 
 
๑) อภิปรายร่วม จากการจัด
กิจกรรมกลุ่มในการร่วมกัน
วิเคราะห์สถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเสนอแนวทางการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๒)  อภิปรายร่วม แนวคิดวิธีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
๓) มอบหมายงานจัดทำสื่อการ
เรียนรู้เพื่อนำไปใช้จดัฐานกิจกรรม
การเรียนรู้การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก ่สื่อโปสเตอร ์
แผ่นพับ เปน็ตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑)  สบืค้นข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกบั
การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมจากอินเทอร์เน็ตและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิดีทัศน์สารคดี
เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาต ิ
๒)  นำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารให้เข้าใจง่าย 
๓) บรรยายและเรียนออนไลน์โดย
ใช้โปรแกรม  Google Meet, 
Google Classroom 
๔)  บรรยาย พร้อมใช้สื่อ Power 
Point เก่ียวกับการจัดกิจกรรมใน
โครงการจัดการพัฒนาสิง่แวดลอ้ม
ในพื้นที่ศึกษา 
๕)  นำเสนองานโดยใชส้ื่อ Power 
Point ผ่านโปรแกรม Google 
Meet, Google Classroom 
 

/   

 
๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
           ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำสื่อการเรียนรู้คือสื่อโปสเตอร์เร่ืองการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเล และแผน่พบัเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยนื และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มอบหมายงาน นำเสนองาน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมรณรงค์ลดขยะพลาสติก ด้วย 3Rs และโครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 
 
 

หมวดที่๓สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน .....................๒๐............. คน 
 
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเ่มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา.................๒๐................. คน 
 
๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)....................-.............. คน 
 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

 
ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๖ ๓๐.๐๐ 

A- ๗ ๓๕.๐๐ 

B+ ๕ ๒๕.๐๐ 

B ๒ ๑๐.๐๐ 

B- - - 

C+ - - 

C - - 

C- - - 

D+ - - 

D - - 

D- - - 

F - - 

I - - 

 
๕. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถา้มี) 
 
 …................................................................................................................................................................................ 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวใ้นรายละเอียดรายวชิา 

ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลการเรยีนรูท้ี่กำหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
๖.๑ ความคลาดเคลือ่นด้านกำหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

  

 
๖.๒ ความคลาดเคลือ่นด้านวธิีการประเมินผลการเรียนรู ้ (ถา้มี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

  

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

          ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถาม
นักศึกษา การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตรวจงานนักศึกษา 
รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยหรือหลังจากการ
วัดผลในส่วนตา่ง ๆ 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของ
รายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ปรับปรุงรายวิชาทุก ๕ ปี รวมถึง
การสืบค้นกรณีศึกษามาให้นักศึกษาฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้
นักศึกษามีมุมมองที่แตกต่าง และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามาก
ที่สุด 

 

หมวดที่๔ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนนิการ 

๑.ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 

  

 
๒.ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

  

 

 

หมวดที่๕การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

…................................................................................................................... ................................................ 

…................................................................................................................................................................... 

๑.๒ ความเหน็ของอาจารย์ผูส้อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

…........................................................................................................................... ........................................ 

…................................................................................................................................................................... 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอีื่น 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคญัจากผลการประเมินโดยวิธอีื่น 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

…................................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................... ............................. 

 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

…................................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................. ................................. 

 

หมวดที่๖แผนการปรับปรุง 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที่ผา่นมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการดำเนินการ 

การนำ Power Point โครงการวจิัยของผู้สอนและนักศึกษาป ี

๔ เก่ียวกับเรื่องทรัพยากรทางชีวภาพในพืน้ที่ศึกษา มาให้

นักศึกษาในช้ันเรยีนได้ศึกษาถงึวิธีการดำเนินงานเพือ่ใหไ้ด้

ฐานข้อมูลด้านทรพัยากรทางชีวภาพเพื่อให้ชุมชนได้นำมาใช้

ประโยชน์ดา้นแหล่งเรียนรูน้อกห้องเรียนและการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ 

นักศึกษาได้รับความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการ

ดำเนินงานเพื่อให้ไดฐ้านขอ้มลูทรัพยากรทางชีวภาพ 

 
๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสำหรับภาคการศกึษา/ปีการศกึษานี ้การใชอุ้ปกรณ์
การสอนแบบใหม่ เป็นต้น 
 …........................................................................................................................................... ................................... 
 ….............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

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

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

     -  ให้นักศึกษาได้มีเขา้ร่วมกจิกรรมกจิกรรมจัดทำ
สื่อการเรยีนรูคื้อสือ่โปสเตอร์เรื่องรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลและแผน่พับเร่ืองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน  
- ให้นักศึกษาจัดทำสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้เรียนรู้จากการชมวิดิทัศน์ 
สารคดีระบบนิเวศ 3 น้ำ และมหัศจรรย์พื้นที่ชุ่มน้ำ 
รวมทั้งการศึกษาจากงานวิจัยของผู้สอนและนักศึกษา
ชั้นปี ๔ เพ่ือนำมาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นทั้งเป็นสื่อการ
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ท้องถิ่น      

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผศ.นิธนิาถ เจริญโภคราช 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 มีการจัดโครงการศึกษาดูงานหรอืโครงการทัศนศึกษา ที่เน้นการจัดกิจกรรมโดยการบูรณาการหลายวิชามาจัดกิจกรรมร่วมกัน 
รวมทั้งวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และฝึกให้นักศึกษาจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเก่ียวกับฐานข้อมูลและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาใช้ในแหลง่เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในท้องถิ่น 
 
 
           
ลงชื่อ ……………………………………………………                                               ลงชื่อ………………………………………………… 

        (ผศ.นิธนิาถ  เจริญโภคราช)                                             (              ) 

        อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา                             อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

วันที่ ๒๕ เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔                       วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...... 


